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యథా అగారసెం దుచచ్ఛతపసెం వుటట్ఠీ సమతవిసెంఝత
ఏవసెం అభవితసెం చితతసెం రగో సమతవిసెంఝత

యథా అగారసెం సచచ్ఛతపసెం, వుటట్ఠీ  న సమతవిసెంఝత
ఏవసెం సభవితసెం చితతసెం రగో న సమతవిసెంఝత

బాగా కపప్పబడన ఇసెంటిలోకి ఏవిధసెంగా ఐతే వన- తేమ పపవేశిసత య, అలాగే సిస్థిరసెంగా లేన మనసలలోకి 
కూడ కరకలు పపవేశిసత య.

బాగా కపిప్పన ఇసెంటిలోకి వన, తేమ రజాలవు; అలాగే సిస్థిరమహన మనసలలోకి కూడ కరకలు పపవేశిసెంచలేవు.

విదద నమ నరసద రసూప మధకసెం పపచచ్ఛనస గుపతసెం ధనసెం 
విదద భోగకర యశసలఖకర విదద గురసూణసెం గురు:

విదద బసెంధుజన విదేశ గమనే విదద పర దేవత
విదద రజసపూజిత నహ ధనసెం విదద విహీన: పశ:

భవసెం: 

మనషకి అసెందనసచచ్చుది చదువే. దచి పెటస కనస నధ చదువే.  చదువే సఖాలనచచ్చుది, కరతనచచ్చుది. 

గురువులక గురువు విదదనే.  మనది కన ఊళలలో కూడ సయపడే బసెంధువు చదువు. 

అత గొపప్ప దేవత విదదనే. రజలచత కూడ పూజలసెందేది విదదయే తపప్ప, డబుబ్బు కదు. 

విదదలేన వడ పశవుతో సమానసెం.
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తకకరజ పఠసెం
అనగా అనగా ఒక తకక రజ గారు ఉసెండేవరు. వళల దేశమేమో చలా పెదద్దది. దేశసెంలో తలెతేత
సమసదలస అనసటినీ ఆయనొకకడే పరషకరసెంచలసెంటే చతకవటేలదు. అసెందుకన ఆయన తనకి
నచిచ్చున  సలహదరులస  చలా  మసెందిన  పెటస కనసడ.  వళలసెందరక  రజగారు  ఒకకటే
చెపప్పవడ: "పపతదనీస కొతతగా ఆలోచిసెంచల" అన. 

ఒకసర ఆయన నసెండగా కొలువు తీర, తన సలహదరులన ఇటల  అడిగారు:

'అ ఆ ఇ ఈ లనీస ఇదే వరుస కపమసెంలో ఎసెందుకసెండల?!' అన.

"మనసెం అచచ్చులస, హలుల లస వేరు చసి ఉసెంచసెం పపభసూ!" చెపప్పరు పసెండితలు.

"మర  అచచ్చులే  మసెందు  ఎసెందుక  నేరప్పల?  మసెందు  హలుల లు  నేరుప్పదసెం!"  అనసరు
రజావరు.

"ఓ నేరప్పచచ్చు, దనదేమసెంది?!" అనసడొక సలహదరు ఉతలహసెంగా.
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"కదు పపభసూ!  మసెందు అచచ్చులనీస చెబితే తరసత హలుల లు,  గుణసెంతలు సలభసెంగా అరస్థిసెం
చయసెంచచచ్చు" అనసడొక పసెండితడ నీరససెంగా మఖసెం పెటిస.
"రజ వరనే కదసెంటర?!" అడిగాడ సలహదరు ఆయనస, కొసెంచెసెం బెదిరసత నసటల .

"అబెబ్బు!  అబెబ్బు!  కదన ఎలాగసెంటసెం?!  రజావరు ఎపప్పడూ సరగానే సలవిసత రు!"  అనేశారు
పసెండితలు, వెనకిక తగర.
"అసెంతే,  పపభసూ!  తమరు చెపిప్పనటల ,  ఇకపెహన హలుల లస మసెందు నేరుప్పతసెం.  అచచ్చులు వెనక
వసత య" నరర్ణయసెంచసడ సలహదరు.

"అసెంటే 'క  ఖ గ  ఘ' తో మొదలౌతయనసమాట, అక్షరలు!" గొణగాడ పసెండితడ.

"లేదు!  కొసెంచెసెం  ఆలోచిసెంచసెండి!  అటల నే  ఎసెందుక నేరప్పల?"  అడిగారు  రజగారు,  మర
కొసెంచె సెం ఆలోచిససూత.
"క-ఖ-గ-ఘ -ఇవి కసెంఠదలు-గొసెంతనుసెండి వెలువడతహ యీ శబాద్ద లు-

"చ ఛ జ ఝ -ఇవి తలవదలు -దవడలనుసెండి వెలువడే ధసనులు  ఇసెంక మకకతో పలకవి…

అనునసికలు.."

"అసెంటే మీరు అక్షరల వరసన వటిన పలక తీరును బటిస నరర్ణయసెంచర?!"

"అవునసెండి!"

"అసెందుకననసమాట,  మన  పిలలలక  సరగార  రయటసెం రవటేలదు.."  సలోచనగా  అనసరు
రజగారు.

"అసెంటే మర,..ఎలా ఉసెండలసెండి?" అడిగాడొక పసెండితడ, బెదిరపోతసూ.

"ఏవి రససెందుక సలభసెంగా ఉసెంటయ,  అవి మసెందు రవల.  ఉదహరణక సనస.  అది
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రయటసెం  చలా  సలభసెం.  అది  మొదట  రవల.  అటల గే  'ల'-  ఎసెంత  సలభసెం,  దనస
రయటసెం?! 'ఎ'- ఇది కూడను. 'ప' కూడ సలభమే. ఇవనీస మసెందు వసత, పిలలవడ బాగా
రయగలురతడ" చెపప్పడ ఒక సలహదరు.

"అవును- అవును. అటల  చయసెండి" అనసరు
రజగారు ఉతలహసెంగా.

"అవును  పపభసూ!  చకకగా  సలవిచచ్చురు"

అనసరు పసెండితలసెందరసూ తలలసూపతసూ.

సభ వెనక వరసలో నలచ్చున ఉనస పిలాల డొకడ
అరచడ-"మర  వరసన  ఇటల  మారసత
పిలలలకి 'రయటసెం' వసత సెందేమో గానీ, మర-

అపప్పడిక- 'పలకటసెం' రదుగా, మళళ?! అన.

సలహదరు కపసెంగా అరచడ-"ఎవర సహసి? పసెండిత చరచ్చులోల పమరులా?!" అన.

అసెంతలో ఇసెంక సలహదరుక ఆలోచన వచిచ్చుసెంది-"ఇసెంక పన చయచచ్చు పపభసూ!  అక్షరలన
అదే కపమసెంలో ఉసెంచి, వటి రసూపనస మాతపసెం మారచ్చుయదటసెం! ఉదహరణక, 'అ' న తత్రిపిప్పసెంచి
మళలసెంచి 'అ' అన రయకసెండ, ఊరక సలభసెంగా '.' అన రయచచ్చు. 'ఆ' అనలసెంటే ఊరక
సరళసెంగా ',' అనచచ్చు. ఇటల  అక్షరసెం సస్థి నసెం పెరగేకొదద్ద వటిన రయటసెం కూడ కఠినమౌతసూ
పోతసెంది!"

"ఇది చలా చకకన ససూచన!" అనసరు రజగారు.

"అసెంటే ఇపప్పడిసెంక తలుగు అక్షరలే ఉసెండవనసమాట..!" గొణగాడ పిలాల డ.

"ఎసెందుక,  ఇవే కొక్రొతత  తలుగు అక్షరలౌతయ!  ఆధునక తలుగు లపి చకపవరత'  అన మన
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రజవరకి పరు వసత సెంది!" చెపప్పడ పసెండితడ ఉతలహసెంగా.

"ఈ ఆలోచనలస మన బళలలో వెసెంటనే అమలు చెయదసెండి!" ఆదేశిసెంచరు రజావరు.

"మన భషక సలభమహన అక్షరలు రబోతనసయ! ఒకక చకక ఒకక అక్షరసెం కనునసది"

అన రజ పతత్రికలనీస రయటసెం మొదలుపెటస య.

అయతే రసెండేళల తరసత కూడ పిలలలకెవసరక యీ కొతత అక్షరలు రలేదు; చలా మసెందికి
పతవ రలేదు.

'ఎసెందుక?' అడిగారు రజగారు, అపప్పడ.

'నేరప్ప టచరలకెవసరక కొతతది అసెంత పటసలేదు.  అసెందుకన అసెందరసూ పిలలలక నేరుగా ఆసెంగలసెం
నేరప్పటసెం మొదలెటస రు.'

'ఎసెందుక?!' అడిగారు రజావరు.

"చకకకసెంటే  గీత  సలభసెం  అన  కొసెందరు,  గీతకసెంటే  'కమా'  సలభసెం  అన  కొసెందరు
వదులాడతనసరసెండి. కొతత వటిపెహ ఉపధదయులక ఇసెంక అవగాహన రలేదు"

'మరహతే పిలలలకి పత అక్షరలే నేరప్పమనసెండి!' అనసరు రజావరు. 

పసెండితలు ఒకర మఖాలకరు చసూసకనసరు.  టచరలసెంత,  మర-  పతవటిన వదిలేసరు
గదసెండ,  ఇపప్పడిసెంక వటి వరసలసూ,  గటడ్రా  ఎలా ఉసెంటయ వళసూల  మరచ్చుపోయారటసెండి.
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ఇపప్పడ అసెందరసూ 'ఆసెంగలమే సలభసెం' అసెంటనసరసెండి"

తకకరజగారు తలపటస కనసరు.  చసూససూతనస పిలాల డ  "ఏ బీ సీ డ యీ యఫ  జ"  అన
పడతసూ కిసకకన నవసడ.

బడలు,  చదువులు,  భష  ఇవనీస  గొపప్ప  గసెందరగోళసెంలో  ఉనస  యీ తరుణసెంలోనే,  కొతత
ససెంకతకతలు,  వినసూతస  బోధన  పదద్దతలు,  పెటస బడలు  పత  వటిన  బయటికి
నెటేససత నసయ;  మరోవెహపన  'నసూతన  మదిసెంపలు,  నరసెంతర  సమగప  మసూలాదసెంకనలు
ఉపధదయులక ఊపిర  సలపనవసటేలదు.  వటనసటి  నడమా  పిలలలు  ఇసెంక  ఏదో  ఒకటి
నేరుచ్చుకసెంటనసరసెంటే,  అది  వళల  పపతభక  నలువెతత  తరకణసెం  తపప్ప  మరొకటి  కదు.

ఏమసెంటరు?!

ససగతసెం!

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలక పడ్రాధనదత ఉసెంటసెంది. ఈ పసతకసెంలో దదప సగసెం కథలు పిలలలు 
రసినవి; మిగలనవి పిలలలకససెం పెదద్దలు రసినవి. బొమమ్మలు వేసిన  వళళ   మటక    యువకలు. 

పిలలలను కలవటసెం, వళలతో తలుగులో కథలు  రయసెంచటసెం, బొమమ్మలు వేయసెంచటసెం, వళళ  
పసెంపిన కథలస,  బొమమ్మలస  సరదిదిద్ద  మిగత పిలలలసెందరక  నచచ్చుటల   పసతకలుగా తయారు 
చయటసెం, దనకససెం ఓపెన  సరుల  ఉపకరణలను వడటసెం, కథలస అసెందరసూ ఉచితసెంగా 
చదువుకనేటల   ఇసెంటరసట లో  పెటసటసెంతోపట,  కొనస  పపతలుగా అచచ్చు వేయటసెం మాక ఇషససెం. 

అసెందర  మేలసూ  కర  చస   ఈ పనలో  మీరసూ పలుపసెంచకసెండి.  మీక తలసిన పిలలలసెందరక  
కొతతపలలన పరచయసెం చయసెండి. శకిత ఉనస పిలలలచత, లెహబత్రిరల చత చసెందలు కటిససెంచసెండి. మీరు 
చదివిన బడలక కొతతపలల సటలను బహూకరసెంచసెండి.  మీరు పనచస ససెంసస్థిల దసర కొతతపలలన 
పదిమసెందికి పరచయసెం చయసెండి.   పిలలల  కథల పపపసెంచనకి   ససగతసెం !
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       మారకపరసెం కథ
రచన: దురర భవన, ఐదవ తరగత, పడ్రాథమికనసత పఠశాల, కసెంకణల పలల. పపకశసెం జిలాల .

అనగా  అనగా  ఒక  ఊరోల  మారక  అనే
అమామ్మయ  ఉసెండేది.  ఆ  అమామ్మయ  చలా
నలలగా  ఉసెండేది.  కనీ,  ఆ  అమామ్మయకి
చదువు అసెంటే చలా చలా ఇషససెం. అసెందుక,

ఇసెంటల  తలలదసెండప లు  వదద్దసెంటనస
వినకసెండ  డిగీప  దక  చదువుకసెంది.

అయతే,  ఆ  అమామ్మయ  నలలగా  ఉసెందన
ఎపప్పడూ అసెందరసూ వెకికరసెంచవరు.  అలా

ఎవరనస  ఎగతళ  చసినపడలాల  ఏసెం
చయాలో అరస్థిసెం కక,  ఆ అమామ్మయ తనన
తను తటస కనేది; ఎవరనీ ఏమీ అనకసెండ
తన పన తను చసకసెంటసూ పోయేది.

ఒకరోజ వేర వళల  తనన చసూసి, "కరప పిలల,
కరప  పిలల.."  అన ఎగతళ చసత సెంటే మారక
బాధపడతసూ,  దేవుణర్ణ-తననీ  కలపి
తటస కసెంటసూ పోతనసది.  అసెంతలో దరన
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పోయే ఆమ ఒకమ ఇదసెంత చసూసి,  "ఓ
పప!  ఇలా  రమామ్మ"  అన  మారకను
పిలచిసెంది.  మారక  పెదద్దలను  గౌరవిసెంచది
కనుక, సరలే అన ఆమ దగరరక వెళలసెంది. 

"చసూసత  చదువుకనసదనలా  ఉనసవు.

ఎసెందుకమామ్మ  దేవుణర్ణ  తడతనసవు?"

అడిగసెందమ, మారకన.  

"అసెందరసూ  ననుస  'కరప  పిలల,  కరప  పిలల'
అసెంటసూ ఏడిపిసత నసరు!" చెపిప్పసెంది మారక. 

అపడ  ఆమ,  "చసూడమామ్మ!  దేవుడ
కరణసెం లేనదే ఏ పనీ చయడ. సర నువుస
అసెంతగా  బాధపడతనసవు  కద;  బాధ
పడడసెంలో  కూడ  అరస్థిమనసదిలే...  నేను
నీక ఒక పన చెబుతను. అది చసత నీక ఈ
బాధ తపప్పతసెంది. చసత వ?" అనసది ఆమ. 

"ఓ!  నువుస ఏసెం చయమసెంటే అది చసత ను-

చెపప్ప" అనసది మారక, ఉతలహసెంగా.

"దేవుడిన తటసక-  ఏకగపతతో ఆ దేవుడిన
గసూరచ్చు తపసల చెయద. నషట్ఠీగా ఒకక రసెండ
మసూడ నెలలు చశావసెంటే,  అటపెహన ఏదో

ఒకరోజన  ననుస  దేవుడ  తపప్పకసెండ
కరుణసత డ:  ఏదో ఒక వరసెం పపసదిసత డ-

చసూడ"  అన  చెపిప్పసెంది.  సరనన  మారక
ససెంతోషసెంతో ఇసెంటికి వెళలసెంది.

తరువత  రోజ  నుసెండి  ఆమ  చెపిప్పనటేల,
ఘోరమహన తపసల చసిసెంది మారక. మసూడ
నెలలు  తరగేటపప్పటికి,  తళతళా  మరుససూత
దేవుడ  పపతదక్షమయాదడ:  "మారక!

ఏమిటి నీ కరక?" అన అడిగాడ. 

అపప్పడ మారక "దేవుడ! నువుస ననుస
ఇటల  నలలగా  ఎసెందుక  పటిససెంచవు?

అసెందరసూ ననుస ఎగతళ చసత నసరు. కబటిస
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నక ఒక వరసెం పపసదిసెంచ-  ననుస నువుస
అసెందసెంగా,  తలలగా చెయద!"  అన అడిగసెంది
మారక. 

"ఓఓఁ  దనదేమసెంది-  తపప్పకసెండ  చసత ను.

కనీ-  నువుస  అటల  తలలగా,  అసెందసెంగా
అవసలసెంటే  మర,  నువుస  నేరుచ్చుకనస
చదువు అసెంత మరచిపోవలల ఉసెంటసెంది!"

అనసడ దేవుడ. 

ఇసెందులో ఏదో  మలక ఉనసది అనపిసెంచిసెంది
మారకక. అయన "సర" అనసది. 

"అయతే  విను,  మర.  ఒకనెల  లోపగా
నువుస  కొసెంచెసెం  కొసెంచెసెంగా  నీ  చదువసెంత
మరచ్చుపోతవు;  అటల గే  కొసెంచెసెం  కొసెంచెసెంగా
తలలబడతవు.  ఈలోగా  ఏదహన  వదద్దనపిసత
వెసెంటనే  ననుస  పిలు-  వచిచ్చు  మారచ్చుసత ను"

అన  మాయమయాదడ  దేవుడ.  మారక
ఉతలహసెంగా గాల పీలుచ్చుకనసది.

అటల  మరో నెల తరగే సరకి ఆమ చదువు
పూరతగా  మరచ్చుపోవటసెం,  పూరతగా  తలలగా
మారపోవటసెం జరగపోయాయ. 

దసెంతో మారకకి చలా ససెంతోషసెం వేసిసెంది.  

కొనస రోజల తరసత, మారకకి పెళల
జరగసెంది.  "తలలగా,  అసెందసెంగా ఉసెంది;  బాగా
చదువుకసెంది"  అన గొపప్ప ఇసెంటివళళ వచిచ్చు
ఖరుచ్చులు  భరసెంచి  మర  చసకనసరు.

అయతే తసరలోనే వళలక అరస్థిమహపోయసెంది-

ఈమక చదువు అసలలు రదన! 

"మోససెం  చశావు!  నువుస  అసెందసెంగా
లేకపోయన  ఫరవలేదు.  ఎవరహన  నలలగా
ఉసెంటేనేమి,  తలలగా ఉసెంటేనేమి?  కనీ,  నీక
చదువు  రదసెంటే  మటక  నక  చలా
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కషససెం అనపిసత నసది"  అనటసెం మొదలెటస డ
మారక భరత.
ఇటల  కొదిద్ద  రోజలు గడిచ సరకి మారకక
చలా బాధ అయపోయసెంది.  'ఇసెంక లాభసెం
లేదు'అనుకొన దేవుడిన గటిసగా తలచకొన
"ససమీ!  నక  ఈ  దసెంగ  అసెందమ-

చసెందమ  ఏమీ  వదుద్ద .  న  చదువు  నక
తరగ ఇవుస చలు" అన వేడకనసది. 

అపప్పడ  దేవుడ  నవిస,  "అమామ్మ!  ఈ
లోకసెంలో చదువు కసెంటే గొపప్పది ఏద లేదు.

పపత మనషీ చదువుకవల.  అపప్పడే జవితసెం

బాగుసెంటసెంది. నీ మసెంచితననస, చితత శదిద్ధిన
మచచ్చుకసెంటసూ,  నీ చదువును నీక తరగ
ఇసత నసను.  నువుస  చకకగా  మసెందులాగే
చదువుతవు;  రసత వు.  అసెంతేకదు-  ఇలా
చదువు  విలువను  ఈ  ఊర  పపజలసెందరక
తలయజేశావు కబటిస,  ఈ ఊరకి  'మారక
పరసెం'అన, నీ పర పెడతనసను" అన చెపిప్ప
మాయమయాదడ.  అటల  మారక  కషస లు
తీరయ.

ఆ  'మారక  పరనేస',  ఇపప్పడ  అసెందరసూ
'మారకపరసెం' అసెంటనసరు!

పదరసెంగసెం-87 విజేత ఒకకడే:

లోకసెం అనల,

పదవ తరగత, ZPHS,

మసత బాద, కరసెంనగర జిలాల .

టచర:  హోటల సప్పలలసెంగ్ రయమసెంటే 'HO EL' అన రశావు?! T ఏమహసెందిర?

వెసెంగళపప్ప (సిగుర పడతసూ): ట ఒకకట తగేశాను సర!
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ససహతల సహససెం
ఏదో మే సెం ఇసెంత మాతపసెం పెదద్దది చససెం గానీ,  ఇసెంత లావు కథన 'కటస-కొటస-తచెచ్చు'  అనసటస  అరద్ధిటవులో
చినసగా మగసెంచసడ నరయణ రడిడ! పెసెంచిన కథ ఎలా ఉసెందో - చదివి మీర చెపప్పల ! 
రచన:  నరయణ  రడిడ,  తొమిమ్మది  బి,  డ.రమలసెంగసెం  లకమ్మరడిడ  పఠశాల,  పసత పూరు  కప స్  రోడడ ,
జహీరబాదు, మదక జిలాల , తలసెంగాణ రషసషసెం.               సౌజనదసెం : మన లెహబత్రిర, జహీరబాదు.

అనగనగా ఒక ఊళల రమ,  శను,  రజేష
అనే  మగురరు  ససహతలు  ఉసెండేవరు.

మగురరసూ ఒక ససూకలోల చదివే వళళ; కలసి
మలసి ఉసెండేవళల .  
ఒకసర కసరసరల పరక్షలు పూరతయన తరసత,

దసర సలవులక  శను,  రమసూలు కూడ
రజేష వళల ఊరకి వెళాల రు.  పటసప పిలలలెహన
శను,  రమలకి  పలెలటసూర  జవితసెం  బలే
కొతతగా అనపిసెంచిసెంది. 

ఊళళ ఎవరకి వళళ ఈ పిలలలక ఏదో ఒక
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గుడి గురసెంచ,  గోపరసెం గురసెంచ చెపప్పటసెం,

ఆ  సస్థిలప  గొపప్పదననస  కథలు  కథలుగా
వరర్ణసెంచటసెం, వళళ వలెహతే అకకడికి పోయ ఆ
సస్థిలాలస చసూసి రవటసెం-  ఇటల  గడసత నసది
కలసెం.

ఎవరో  అడిగారు  పిలలలస-  "మన  ఊర
పొలమేరలోలనే  'మహమగల  కట'

ఒకటనసది- మీరు చసూసర?" అన. పిలలలు
మగురరసూ  ఒకర  మఖాలకరు
చసూసకనసరు.  రజేష కి  కూడ  తలదు
దనస గురసెంచి! 

"ఏసెంట మహమ?"  అన  అడిగాదు శను.

అసెంతలో "పిలలలు-  వళలకెసెందుక చెబుతవు,

ఇవనీస?!"  అన కసిరరు ఇసెంకొకరు.  దసెంతో
ఆ అడిగనవళల  ఇసెంక ఏమీ పలకలేదు.

కనీ  పిలలలక  ఉతలకత  పెరగ
పోయసెంది."ఇసెంతక  మీరు ఎనసడూ చెపప్పనే
లేదు-  మీ  ఊర  పొలమేరలోలనే  ఏదో
మహమగల  కట  ఉనసదట?!"  ఆ  రోజ
సయసెంతపసెం తీరగార కూరొచ్చున ట తడ్రాగుతనస
రజేష  వళల  ననసనే   అడిగారు,  శను-

రమ. 

రజేష  వళల  ననస  నవసడ.  "అకకడికి
పిలలలెసవరసూ  వెళళనవసరు.  అసలు  దనస
గురసెంచి  కూడ  మాటల డరు-  మీకెలా
తలలసెంది?" అనసడ.

పిలలలు ఎసెంతక వదలక పోయే సరకి, ఆయనే
చెపప్పడ-  "కటలోకి  ఎవసరసూ  వెళలరు.

అసెందులో  దయాదలునసయ  అన
నమమ్మతరు  అసెందరసూ.  ఏనడ,  ఎవరో
మసెంతడ్రాలవళళ ఆ కట చటసూస  ఓ తలలన
గీత  గీసరట-  అది  ఇసెంక  తలలగా  అటల నే
ఉసెంది.  ఆ గీతన ఎవరహన తొకికన,  దటిన
ఊళళవళళ  అసెందరక  కలవరసెం  మొదలెహ-
పోతసెంది.  అటపెహన పెదద్ద పెదద్ద పసెంచయతీలే
అవుతయ" 

"గీతన  తొకికనవళళ   ఊళలకి  అడగు
పెటసకూడదట.  వళళన  ఒకరోజ  పట
పూరతగా  వెల  వేసత రు  ఊళళవళళ.  ఆ
రోజసెంత  వళళ  కటలో  గడపలల
ఉసెంటసెంది"   చెపప్పడయన-   "మీరు
మాతపసెం ఆ పపకకలక కూడ పోకసెండి- ఊరక
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లేనపోన  సమసద!  ఊళళవళళ
ఊరుకరు!" 

పిలలలక  ఉతలహసెం  పెరగపోయసెంది.

"లోపలకి  పోవదుద్ద గానీ,  ఊరక  అకకడి
వరకూ  వెళళ,  దసూరసెం  నుసెండి  చసూసి-

వచచ్చుదద్ద సెం!" అనసడ శను.  

"ఏమోర! అసలు అట పోవదుద్ద లే-  ఏమహన
అయసెందసెంటే  ఊళళ  వళళ  బాగా  గొడవ
చసత రు!" అనసడ రజేష. 

"ఏమీ  కదులేర!  వెళళ  చసూసొదద్ద సెం"

తేలేచ్చుసడ రమ.

మగురరు  మితప లసూ  బయలుదేర  కటన
వెతకకసెంటసూ  వెళాళరు.  కట  పరసరలోల
"ఎవసరసూ  లేరు-  అసెంత  నరమ్మనుషదసెంగా
ఉసెంది"  అనుకనసరు పిలలలు-  అసెంతలోనే ఓ 
పదిమసెంది మనుషుల గుసెంప వళలన చటస
మటిససెంది. 

"ఎసెందుకొచచ్చురట?"  అడిగాడొకడ.

"మీకికకడేసెం  పన?"  అడిగాడ  మరొకడ.

"వెళళపోసెండి-  వెసెంటనే  వెళళపోవల"

ఆజాజ్ఞాపిసెంచడ  మరొకడ.  "ఇసెంతక  ఎవర
పిలలలు  మీరు?"  అడిగాడ  మరొకడ.

పిలలలు వళలకి మరదదగా ఏదో చెపిప్ప వెనకిక
తరగారు. 

"ఇకకడేదో మోస సెం ఉసెందిర, వళళసెంత బాగా
తడ్రాగ  ఉనసరు-  గమనసెంచర?"  అడిగాడ
రజేష.

"అవును- మీ ఊరవళళ బలే మొరటగా
ఉనసరు!" అనసడ రమ.
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"అది  కూడ  ఆశచ్చురదసెం-  వళళ  ఎవరసూ
అసలు  మా  ఊర  మనుషులు  కదు!

బయటి వళల  ఇకకడేసెం చసత నసటల ? వళళలో
ఒకకరు  కూడ  ననుస  గురుత  పటసలేదు
చసూసర?"  తనలో  తనే  అనుకనసటల
అనసడ రజేష.

రమ చటకకన ఆగాడ-"వెనకిక పోదసెం.

వళలక  కనబడకసెండ  కటలోకి  పోయ
చసూదద్ద సెం.  ఏమీ కదు-  రసెండి"  అనసడ.

రజేష  కొసెంచెసెం  ససెంకచిసెంచడ.  అయతే
శను  చయ  పటస కొన  లాగే  సరకి  తనసూ
బయలు దేరడ.

పిలలక మగురరసూ వెనకిక తరగ పోయేసరకి
ఆ  మనుషుల  జాడ  లేదు.   "మనసెం
నజసెంగానే  వెళళపోయామనుకొన  పసెండగ
చసకసెంటసెంటరు-  ఐన  గోడలక
కళళసెండచచ్చు..  మనసెం  ఈ పొదల  వెసెంబడే
నకిక నకిక నడదద్ద సెం. అదిగో, అకకడ- కట
గోడక  రసెంధత్రిసెం  ఉనసది  చసూసర,

అసెందులోసెంచి లోనకి దసూరల..ఒకొకకకరుగా
పోదసెం!" ఆజాజ్ఞాపిసెంచడ రమ, మసెందుక

నడససూత.
కట బురుజ కిపసెందుగా ఉనస రసెంధత్రిసెం పెదద్దదే-

ఇదద్దరు మనుషులు ఒకసర పటేససెంత పెదద్దగా
ఉసెందది.  పిలలలు  మగురరసూ  దనలోసెంచి
లోనకి దసూరరు.  పరుగుల కిచకిచలు తపప్ప
కొదిద్ద  సపటి  వరకూ  అసెంత  నశశ్శబద్దసెంగా
ఉసెండిసెంది లోపల. 

"మసెందుక పోదసెం" అనసడ రజేష.

సరగార అదే సమయానకి దసూరసెంగా ఎకకడ
"ధన..  ధన...ధన"  అన శబద్దసెం మొదలెహసెంది.

దనకితోడగా  చలా  మసెంది  మనుషుల
గొసెంతలు.

పిలలలు మగురరసూ ఆ శబద్దసెం వచిచ్చున వెహపక
బయలుదేరరు.  అనస  దికకలసూ
చసూసకసెంటసూ,  గోడలు పటస కొన లోపలకి
జరుగుతసూ పోయారు.

అకసమ్మతత గా  వళలక  ఒక  దయదసెం
కనపిసెంచిసెంది!  తలలగా,  గాలలో  తేలుతసూ,

ససూటిగా  వళల  వెహపక  వచిచ్చుసెందది.  పిలలలు
మగురరక  "కెవుస"మన అరచసెందుక కూడ
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గొసెంత  పెగలేలదు.  మగురరసూ  గోడక
అతకొకన,  ఊపిర  బిగబటిస  దనకస
చసూసకసెంటసూ  నలబడడ రు.  అయతే  అది
వళలను చసూసినటేల లేదు- నేరుగా మసెందుక
పోయసెంది!  అది వేసకనస బటసలు వళళను
రసకసెంటసూ  పోయాయ.

"బటసలు  ఉతకకనసది-  వటి  వసన
చసూసర,  రన  సబుబ్బు  వసన!"

గుసగుసలాడడ రజేష.

"అసలది  మనష  కదు-  బెలసూన-

చసూపిసత ను-  చసూడసెండి"  అన  గబుకకన
మసెందుక  దసూకడ  శను.  గబగబా
పరుగెతత,  తన  మసెందు  దసూసకపోతనస
దయాదనస తన చతలో ఉనస పినీససతో ఒకక
పోట  పొడిచడ.   "ఠపలు!"మన
పలపోయసెందది!

"పరుగెతతసెండి!  ఇకకడసెంత  ఏదో  మోససెం
జరుగుతనసది!" గటిసగా అరచడ రజేష.

పిలలలు  మగురరసూ  ఎవరకి  వళళ  వెనకిక
పరుగు పెటస రు.

వళల  వెనక,  అనస  వెహపలనుసెండ  అడగుల
చపప్పళళ వళలన వెసెంబడిసెంచయ.

అయతే పిలలలు  వెనకిక  తరగ  చసూడలేదు.

ఇలుల  చరుకనేవరకూ పరుగును ఆపలేదు!

***

తరసత  రోజన ఊళళవళళ  వచిచ్చు  గొడవ
చసత రన  భయపడడ రు  పిలలలు.  అయతే
ఆశచ్చురదసెంగా, ఎవసరసూ రలేదు.  

"మన సెం అట వెళాళమన వళలకి
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తలలేదేమోర!" నవసడ రమ. 

"కదు,  వళళ  బెలసూన  దయదసెం
పగలపోయసెంది  గద,  కొతతది  తయారు
చసకనేసెందుక పటససెం పోయ ఉసెంటరు!"

నవసడ శను.

"అటల  ఏమీ కదుర, మర తకకవ అసెంచన
వేయకసెండి-  వళలదేదో  పెదద్ద  మోసమే.

ఖచిచ్చుతసెంగా  మనలస  గురుత  పటిస  ఉసెంటరు
ఈపటికి. ఇవలస రతత్రి మన ఇసెంటికి వసత రు
చసూససూతసెండసెండి!"  అనసడ  రజేష,

ఆసెందోళనగా.

***

ఆరోజ రతత్రి  రజేష వళల  ఇసెంటల  దసెంగలు
పడడ రు.  పెదద్దవళలనసెందరస  లేపి  సతసెంభలక
కటేససరు. పిలలలకససెం వెతకరు గానీ, వళళ
కనబడలేదు.  ఇసెంటల  ఏమేసెం
సమానుల నసయ  అనీస  చిసెందర  వసెందర
చససరు. 

"'పోలసలక  చెబుదసెం'  అనుకసెంట-

నసరమో,  అత తలవి పపదరశ్శసెంచరసెంటే ఇక
మీరు  ఉసెండరు"  అన  బెదిరసెంచరు.

ఆశచ్చురదసెం ఏమసెంటే,  ఒకక వసత వును కూడ
ఎతత కపోలేదు!

***

ఖచిచ్చుతసెంగా  ఇసెంటల   దసెంగలు  పడిన  ఆ
సమయసెంలోనే,  పిలలలు  మగురరసూ  కటలో
ఉనసరు.  ఒకరతో ఒకరు మాటల డకసెండ,

టరచ్చులెహటల  వెలుగులో లోపల  అసెంత తరగ
చసూసరు. 

లోపల మనుషులెవసరసూ  లేరు-  దయాదలు
కూడ లేవు. చినస చినస ఎలుకలు, సలళళ,
గబిబ్బులాలు  తపప్ప  మర  పడ్రాణులసూ
కనపిసెంచలేదు.  అయతే పరలు,  గునపలు,

ఏవేవో తపవసకలు జరపినటల  గురుత గా మటిస
దిబబ్బులు- మాతపసెం పషకలసెంగా కనపిసెంచయ.

పిలలలు  మగురరసూ  నటసూసరచ్చు,  నశశ్శబద్దసెంగా
వెనకిక మరలారు.

***

తలలవరగానే  రజేష  వళల  ననసన
వెసెంటబెటస కొన  పటససెం  వెళళ,  పోలస
కమిషనర  గారన  కలసరు  పిలలలు.  రజేష
వళళ  ననస  తమ  ఇసెంటల  పడిన  దసెంగల
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గురసెంచి చెబితే,  పిలలలు మగురరసూ బెలసూన
దయదసెం గురసెంచి చెపప్పరు- 

"నధుల  కససెం  ఈ  దసెంగలు  మా  ఊర
కటలో  తవసకలు  జరుగుపతనసరు
సర.." చెపప్పసడ రజేష.

"అవున?!  నీకెటల  తలసిసెంది  ఆ  ససెంగత?!

కెహ షసెం  పసతకలు  ఎకకవ  చదువుతవేమో
కద?!"  అడిగాడ  పోలస  కమిషనర,

నవుసతసూ.

"కదు  సర!  మేసెం  మగురరసెం  రసెండ
రోజలుగా  అకకడికి  వెళళ  చసూసత నససెం!"

చెపప్పరు పిలలలు. రజేష వళళ ననసతోబాట
కమిషనర గారు కూడ  ఆశచ్చురదసెంతో నరు
తరచరు.  పిలలలు  ఏసెం  చసరో  అడిగ

తలుసకొన,  ఒక  నశచ్చుయానకి  వచిచ్చున
కమిషనర గారు,  ఓ పెదద్ద పోలస పటలానేస
పసెంపరు.

అసలెహతే కటలోన నధులు అనీస  పపభుతసనకి
చెసెందుతయ.  వటిన  అకపమసెంగా
తపవుసకసెంటసూ,  పెహగా  అటవెహప  ఎవసరసూ 
రకసెండ  ఉసెండేసెందుక  దయాదలస,
భసూతలస ససృషససెంచరు దసెంగలు! 

ఆరోజ  జరగన  పోలస  దడిలో  దసెంగల
మఠలోన  సభుదలసెందరసూ  పటస బడడ రు!

ఆరోజ వరకూ వళళ దసెంగలసెంచిన నధన
కూడ పపభుతస సెం ససధీనసెం చసకనసది!

పిలలలక మగురరక సహస బాలల అవరుడ లు
లభసెంచయ!

భరత:  కసెంతసెం, కఫీ ఏమిటి, ఇవళల ఇసెంత ఆలసదమహసెంది?!

కసెంతసెం: పొరుగసెంటి గేద మన దడల మేససెందుక ఈ వేళ ఆలసదసెంగా వచిచ్చుసెందసెండ!

రమ:   కల సరసూమసెంత ఏమిటడ్రా అలా వెతకతనసవ?!

శాదమ:  హడ్ మాససర మన కల స మీద ఒక కనేససి ఉసెంచననసరుర! ఎకకడ వేశార అన!

జోక!
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మసెంచి కటసెంబసెం
అమమ్మన 'విలన 'చససిసెంది వరరణ- మేసెం ఏదో మాక తోచినటల  సరద్దశాసెం!  బాబోయ !  ఇది పిలలల కథేన?! 

రచన: శ వరరణ, ఆరవ తరగత, వికస విదదవనసెం, పోరసెంకి, విజయవడ.

ఒక  ఊరలో  తేజసిసన  అనే  అమామ్మయ
ఉసెండేది. ఆ అమామ్మయ చలా మసెంచిది. పపత
ఒకక పనలోనసూ మసెందుసెండేది. 

తేజసిసన  తలలదసెండప లు  సీత-సబాబ్బురవు.

అయతే  సీత  ఎపప్పడూ  తేజసిసన  చస
పనులోల  తపప్పలు  వెతకతసెండేది.  "ఈ
అమమ్మకి  నేనసెంటే  ఇషససెం  లేదు-  అసెందుకనే
ననుస  ఎపప్పడూ  తపప్పపడతసెంది"  అన
ఏడచ్చుకనేది తేజసిసన. 

నజానకి  తేజసిసనకి  చదువు  అసెంటే  చలా
ఇషససెం. పపత పరక్షలోనసూ తనక వసెందకి వసెంద
మారుకలు వచచ్చువి. 

ఒక రోజ వళల సహనుల టచర చెపిప్పసెంది: "రప
పరక్ష  ఉసెంది;  అసెందరసూ  బాగా  చదువుకొన
రసెండి. చకకగా రససెందుక పపయతససెంచసెండి"

అన. 

తరసత  రోజన  అసెందరలాగానే   తేజసిసన
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కూడ బాగా చదువుకొన వచిచ్చుసెంది.  అయతే
ఆ రోజ పరక్షలో ఎసెందుకన తనక నసూటికి
తొసెంభహ  మారుకలే వచచ్చుయ! 

తేజసిసనకి పపపసెంచసెం మనగపోయనసెంత
బాధ  వేసిసెంది.  "పది  మారుకలు
తగరపోయాయ!  అయద!"  అన
బాధపడతసూ ఉసెంది, రోజసెంత. తోటి పిలలలు
తమక ఎనభహ  మారుకలచిచ్చున పటిససెంచక-

కసెండ  ఆటలోల  మనగారు;  కనీ  ఈ

పపక మటక శాసెంత లేదు! 

దనకి తోడ ఆ పప ఇసెంటికి రగానే సీత
"వసెందక  తొసెంభయాద?!  ఏసెం  చసత నసవు
నువుస  అసలు?!  ఊరక  అనససెం  తనేది,

ఇసెంటికి వచచ్చుది! నీ చదువుతో  మాక వసృధ
ఖరుచ్చు!"  అన చెడమడ తటేససిసెంది.  దసెంతో
తేజసిసన ఏడచ్చుకసెంటసూ ఓ గదిలోకి పోయ
కూరుచ్చునసది.

కొసెంత సపటికి సబాబ్బురవు గారు వచచ్చురు.

ఆయనకి  తేజసిసన  అసెంటే  చలా  ఇషససెం.

తేజసిసనకి కూడ,  వళల ననస అసెంటే చలా
ఇషససెం. ఆయన ఇసెంటలకి  రగానే "తేజసిసనీ..

తేజసిసనీ!"  అన  పిలచడ.  ఎనస  సరుల
పిలచిన  తేజసిసన  ఉలుక  లేదు-పలుక
లేదు!  తీర వచిచ్చు చసూససరకి గదిలో కళళ
కళళ ఏడసత నసది! 

ననసగారు  అ పప దగరరకి వెళల- "హేయ!

ఏమహసెంది?!  ఎసెందుకిటల  ఏడససూత
కూరుచ్చునసవ?"  అన  అడిగారు.  తనక
నసూటికి  తొసెంభహ  మారుకలే  వచిచ్చున  ససెంగత
చెపిప్పసెంది తేజసిసన. 
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సబాబ్బురవు  నవేసససూత  "దనదేమనసది
పప!  చినసపప్పడ నక పఠలు అసలు
ఏమీ  అరస్థిసెం అయేదవి కవు-  నసూటికి ఎనభహ
కూడ  ఎపప్పడూ  రలేదు  తలుస?!

అయన  నషససెం  ఏసెం  జరగసెంది?  ఇపప్పడ
బానే  ఉనససెం!  మారుకలు  ఎనస  వచిచ్చున
పరవలేదు.  అసలయతే  అవి  మీ  టచరు
తను  ఎసెంత  బాగా  పఠసెం  చెపిప్పసెందో 
తలుసకవటసెం  కససెం  తనక  తను
వేసకనస మారుకలు!" అన ఊరడిసెంచరు.

"మర  అమమ్మ  అటల  ఎసెందుక  తటిససెంది?"

గటిసగా అరచిసెంది సీత. "కూల! కూల! నేను
అడగుతనులే,  సమయసెం  చసూసకొన.

సరన?!  అపప్పటివరకూ  ఓపికగా  ఉసెండ.

ఏడవదుద్ద " అన చెపప్పరు ననస.
తరసత  రోజన సీత  ఇలుల  ఊడసత సెండగా
దగరరకి వెళళ నలబడడ డ సబాబ్బురవు. కొసెంత
సపటికి ఊడవడసెం అయపోయసెంది. వెసెంటనే
సబాబ్బురవు ఒక పపకకగా జమ అయ ఉనస
వెసెంటప కల  పోచలు  కొనససెంటిన  చసూససూత
సీతన పిలచడ.  సీత వచిచ్చు  "ఏసెంటసెండ?!"

అసెంది.  "ఇకకడ  చసూసవ,  ఎసెంత  జటస
పడిసెందో?!  వెసెంటనే ఈ చెతతను ఎతత పడేసి,

మళళ  ఒకసర  ఇలుల  మొతతసెం
ఊడచ్చుకనర!" అనసడ. 

అమమ్మకి  కపసెం  వచచ్చుసిసెంది.  "ఇలుల  మొతతసెం
చకకగా  ఊడిసత  అది  కనబడలేదేసెం,

ఒకకచట  మిగలన  వెసెంటప కలు  కనబడి
వేధసెంచయ?!  ఆ వెసెంటప కలేవో  మీర ఎతేతసత
పోలేద,  ఇసెంత మాతడ్రానకి ననుస పిలచి ఎతత
చసూపిసెంచలా?!" అనసది నొచచ్చుకసెంటసూ.

ఆ మాటకి సబాబ్బురవు నవిస,  "తేజసిసనకి
పది  మారుకలు  తగరతే  అసెంతలా  తటస వు-

దనకి  వచిచ్చున  తొసెంభహ  మారుకలస
పటిససెంచకలేదుగా, మర?!" అనసడ. 

అమమ్మ  కొసెంచెసెం  సప  ఏమీ  మాటల డలేదు.

తరసత కొసెంచెసెం రోషసెంగా "దనక, దనక  ఏసెం
ససెంబసెంధసెం?" అసెంది.

"అటల  కపగసెంచకక సీత, చసూడ, నువుస
తటిసన  తటలకి  తేజసిసన  చలా
బాధపడతనసది.  ఎదిగే  పిలల-  సనలటివ గా
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ఉసెంటసెంది; మనసెం గమనసెంచల. 

తను బాధదత తలసిన పిలల. తన శకిత కొదద్ద
ఉతలహసెంగా  చదువుతనసది;  బడికి
పోతనసది;  పరక్షలు  రసత నసది!  ఇక
మారుకలు  ఏవో  రకసెండ
ఎసెందుకసెంటయ?  ఏవో  వసత సెంటయలే,

మసెంచివే!  మనసెం  మటక  తనక  రన
మారుకల గురసెంచి తన వెసెంట పడకూడదు-

వచిచ్చున  వటిన  చసూసి  ససెంతోషససూతసెండల
అసెంతే.  అటల  ఐతే  మనమసూ  ససెంతోషసెంగా
ఉసెంటసెం,  తనసూ  ససెంతోషసెంగా
ఎదుగుతసెంది...ఆలోచిసెంచ!"  అనసడ
సబాబ్బురవు. 

సీత ఏమీ మాటల డ లేకపోయసెంది.

కొసెంత సపటికి తేజసిసన బడి నుసెంచి ఇసెంటికి
వచచ్చుక,  తనకి  తనేసెందుక ఏదో పెడతసూ
సీత "నేను ననుస మారుకల కససెం తటస నన
కపప్పడక-  'అమమ్మలు  అటల  తడతసూనే
ఉసెంటరు'  అనుకొన ననుస క్షమిసెంచసయద"
అసెంది నవుస మొహసెంతో. 

తేజసిసన  మఖసెం  విచచ్చుకసెంది.  "సరలే,

మళళ  ఇసెంక  సర  క్షమిసెంచసత ను.  ఇవళల
లెకకలోల వసెందక వసెంద వచచ్చుయలే!" అసెంది
నవుసతసూ. విసెంటనస ననస కూడ నవసడ.

"మనసెం నీళళ ఎసెందుక తగుతనససెం చిసెంటసూ?” అడిగసెంది సహనుల టచర.

"తనలేసెం కబటిస!” ఠపీమన బదులచచ్చుడ చిసెంటసూ.
జోక
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మహమలుల
తనల రమలసెంగడి  'తలకషసమహషబసెంధనసెం ' కథలాసెంటిదే మరో కథ ఇది !
సకరణ: డి. సరససత, ఏడవ తరగత, శ నరయణ హహ ససూకల, జహీరబాద, తలసెంగాణ.

శసెంభవత  నగరనస  శసెంభులుడనే  రజ
పరపలసెంచవడ. ఆయన ఆసస్థి నసెంలో గొపప్ప
మలల  యధుల  పరవరసెం  ఒకటి  ఉసెండేది.

ఎటవసెంటి  మలల  యధులనెహన  మటిస
కరపిసెంచగల  వసత దులు  శసెంభవతలో
ఉసెంటరన చెపప్పకనేవరు.

ఒకసర  మహమలుల డనే  వసత దు  ఒకడ
శసెంభులవర  ఆసస్థి ననకి  వచచ్చుడ.  దేశ
విదేశాలలోన  మలుల లను  ఎసెంతో  మసెందిన
ఓడిసెంచి,  ఘనమహన  బిరుదులు,  పతకలు
పొసెందిన మలుల డతడ.  
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'ననుస పపపసెంచసెంలో ఎవసరసూ జయసెంచలేరు'

అన కసెంకణసెం కటస కనస మొనగాడ. 

మహమలుల  నేరుగా శసెంభల మహరజతో
"రజా!  మీ  ఆసస్థి నసెంలో  ననుస  గెలచ
వళ లవరహన  ఉనసర?  ఉసెంటే  నతో 
తలపడమనసెండి.   లేకపోతే  తమ
ససెంసస్థి నసెంవరు  నతో  ఓడినటల  ఒపప్పకొన,

నక విజయపతపసెం దయచయసెంచసెండి" అన
సవలు చశాడ.

రజగారు  ఆసస్థి నమలుల లకసి  చసూసరు.

వళలసెంత  తలలు  దిసెంచకనసరు.

మహమలుల న గురసెంచి వళలసెందరక తలుస.

అతనతో  తలపడటసెం  అసెంటే  పడ్రాణలమీద
ఆశ వదిలెయదటమే.  

వళల  మొహలు  చసూసిన  రజక  ఏసెం
చెపప్పలో తోచిసెంది కదు.  చసూససూత  చసూససూత 
ఓటమిన అసెంగీకరసెంచలేడ...  అట ఆసస్థి న
మరదదను  నలపలలన  అవసరసెం  కూడ
ఉనసదయ!

అయతే వెసెంటనే మసెంతత్రి  లేచి  నలబడడ డ.

"పపభసూ!  మన పపధన మలుల -  చసెండ పపచసెండ
దురద్దసెండ గుసెండమలుల -  వరకి దట రగల
మలుల లు ఈ పపపసెంచసెంలో ఇసెంక పటసలేదు.

సమసద  ఏమసెంటే,  వరు  పపసత తసెం
జహతపయాతపలో  ఉనసరు.  ఒక  నెల  రోజలోల
తరగ  వసత రు.  వససూతనే  ఈ  మహమలుల
గారకి బదులు చెబుతరు-  తమర సలవెహతే
అసెంతవరకూ వరకి మన ఆసస్థి నసెంలోనే విడిది
ఏరప్పట చసత సెం" అనసడ.

"మీ  సలహన  అమలు  చయసెండి-

గుసెండమలుల లవరు  రగానే  మాక
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తలయపరచసెండి" అనసరు రజగారు.

వెసెంటనే సకల మరదదలతోట మహమలుల క
ఒక  బస  ఏరప్పరచరు.  మహమలుల  బసలో
కూరుచ్చునసడే  కనీ,  మసెంతత్రి  మాటలు
వినసపప్పటి  నుసెండి  అతన  మనసల  కొసెంచెసెం
అదకలాగా మారపోయసెంది-

ఆతపసెంతో పరచరకలను చరబలచి,

గుసెండమలుల  గురసెంచిన భోగటస  అడిగాడ.

మసెంతత్రిగారు  మసెందుగానే  చెపిప్పనటల ,

పరచరకలు గుసెండమలుల  పరు విసెంటసూనే

ఒకసర  వణకిపోయ,  గాలకి
నమసకరసెంచకసెంటసూ,  “వరు  మా
మలుల లసెందరక గురువు.  

అనుక్షణసెం యగసధనలో ఉసెంటరు.

తమర ససెంగత మాక తలదు గాన, నజానకి
గుసెండమలుల లవరకి  పోటయే  లేదు.

ఎపప్పడ ఒకసర,  తగన పన పడి, 'రకపోతే
ఆసస్థి నసెం  పరు  పోతసెంది'  అనపిసత  తపప్ప,
సమానదసెంగా ఆయన బయటిక రరు" అన
చెపప్పటసెం మొదలుపెటస రు.

మరునడ మహమలుల  బసక సమీపసెంలోనే
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ఒక పపతేదక భవన నరమ్మణసెం పడ్రారసెంభమహసెంది.

దనకి  ఒక  బత్రిహమ్మసెండమహన  సిసెంహదసరసెం
అమరచ్చురు.  ఇది  చసూచి  ఆశచ్చురదపడి,

మహమలుల -  "ఇసెంత  పెదద్ద  దసర సెం
ఎసెందుక?” అన అడిగాడ.

అకకడి సవకలు చెపప్పరు: "గుసెండమలుల
గారు  దయచసత నసరు  కద,  వరు
సమానుదలా?!  మామసూలు గుమమ్మసెం ఏసెం
సరపోతసెంది,  వరకి?   అసెందుకనే
సిసెంహదసరసెం" అన బదులు చెపప్పరు.

అసెంతలో  భవననస  కటేస  మేసీతష  అరచడ:

"అరయ,  బాగా  గటిసగా  దిమిమ్మస  కొటససెండి!

మన  గుసెండమలుల ల  వరు  అడగులు
వేయాల!  నేల  ఎకకడ  దిగబడిపోయ
గోతలు  పడడ ,  వరకి  తకక  రగుతసెంది-

మనకి  మసెంచి  పరు  తీసకరసెండి!”  అన
హచచ్చురససూత. 
మరో  వరసెం  రోజలలో   గుసెండమలుల
వసత డనగా  భవన సెం  పన  మరసెంత  వేగ సెం
పసెంజకనసది.  

మహమలుల  చసూసత సెండగానే  గసెంగాళాల-

తోనసూ, బసెండలతోనసూ వెనస, బాదసెం పపప్పలసూ,

వసత దులు తనే రకరకల పదరస్థి లసూ వచిచ్చు
దిగటసెం మొదలెటస య. 

ఈ అటసహసమసెంత పరశీలనగా గమనససూతనే
ఉనసడ మహమలుల .

సమరసెం దగరర పడతనసకొదద్ద అతన గుసెండ
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జారపోసగసెంది  'ఈ  గుసెండమలుల  ఎవరో,

ఎసెంత గొపప్పవడ' అన.

అనుకనసరోజన  ఇరవెహ  ఎనమిది  గురడ్రాలు
లాగే ఒక చితపమహన  వహనసెం వచిచ్చు భవనసెం
వకిట నలచిసెంది.  పరవరసెం అసెంత  "చసెండ
పపచసెండ దురద్దసెండ గుసెండమలుల  గారక-  జహ!"
అసెంటసూ  ఘోష  పెటస రు.  ఆ  మలుల క
ససగతమిచచ్చుసెందుకెహ  మహరజల  వరు

ససయసెంగా వహనసెం వదద్దక వచచ్చురు.   

ఆయనక  మహమలుల ను  పరచయసెం
చదద్ద మన  మసెంతత్రి  ఆయన  బసక  వెళల
చసూసడ. 

ఏమనసద  అకకడ?  బస  ఖాళ!  ఘనత
వహసెంచిన  మహమలుల  ఎపప్పడ,  ఎలా
మాయమయాదడ ఎవసరక తలదు!  మసెంతత్రి
పథకసెం ఫలసెంచిసెంది!

మసెందుచసూప వెసెంగళపప్ప!
చలా రోజల తరసత కలసిన పడ్రాణ మితప డ టిసెంగళపప్పను  చసూసి వెసెంగళపప్ప  మసూత 
మడచకనసడ.

వెసెంగళపప్ప: న  పెళళకి తపప్పకసెండ రమమ్మన ఉతతరసెం రసను కద, నువెససెందుక రలేదు?!

టిసెంగళపప్ప:  అయద! నక ఆ  ఉతతరసెం అసెందనే లేదు కదర!

వెసెంగళపప్ప: 'ఉతతరసెం అసెందిన, అసెందకనస కూడ రవలలసెందే' అన అసెంత పెదద్ద అక్షరలలో రశాను 
కదర, అయన రలేదు నువుస?!

అలవట!

వెసెంగళపప్ప ఒక అరటితొకక మీద కలువేసి జార పడడ డ. నడసెం విరగనసెంత పనెహసెంది.

లేచి  రసెండడగులు వేశాడ, లేదో- మళళ ఓ  అరటితొకక మీద కలు వేసి జార పడడ డ. మళళ నడసెం 
జారసెంది.

ఈసర లేచి  కొసెంచెసెం మసెందుక చసూశాడ- మసూడ అరటి తొకక కనపిసెంచిసెంది.  అడగు మసెందుక 
వేయకనే కూలబడడ డ- "నేను మళళ ఓసర కిపసెంద పడలేను బాబసూ" అసెంటసూ.

జోక!
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మసూడ కథలు
అనగనగా  ఒక  ఊళల  ఒక  రమచిలుక  ఉసెండేది.  ఆ  రమ
చిలుక  ఎపప్పడూ  ససెంతోషసెంగా  ఉసెండేది.  ఒకరోజన  అది
ఎగురుకసెంటసూ ఓ ఇసెంటి మసెందు వలసెంది.  

అకకడ  రమ  అనే  ఒక  చినస  పిలలవడ  అరటి  పసెండ
తసెంటసూ ఉనసడ.  తన  మసెందు వలన  చిలుకను  చసూసి
వడికి చలా ససెంతోషసెం వేసిసెంది.  అయతే అసెంతలోనే వడి చెయద జారసెంది- వడ తసెంటనస
అరటి పసెండ కసత  కిసెంద పడిపోయసెంది. 

ఆ ససెంగత రమ చిలుకకసెం తలుస పపసెం? 'తన
కసమే వడ అరటిపసెండ ఇచచ్చుడ' అనుకొన,

చటకకన  మసెందుక  నడిచి  ఆ  అరటి
పసెండను కొసెంచెసెం కొరుకకనసది.

రమ చినస పిలాల డ కద, చిలుక అసెంత దగరరకి
వచచ్చుసరకి  వడికి  భయమసూ  వేసిసెంది,  కపసెం
కూడ వచిచ్చుసెంది. ఆ రమ చిలుక మకక దగరర
నుసెండి  అరటి  పసెండ  లాకొకన,  దసూరసెంగా

పరుగెతత తసూనే, వసెంగ, ఒక రయ తీసకొన  రమచిలుక మీదికి విసిరడ వడ! తరువత
ఇక వెనకిక చసూడకసెండ ఇసెంటికి పరుగుపెటస డ. 

వడ విసిరన రయ,  పపసెం,  రమచిలుక రకకక తగలసెంది.  అది ఇసెంక ఎగరలేకపోయసెంది.

బొమమ్మక కథ
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మలలగా, దసూకకసెంటసూ దసూకకసెంటసూ ఎలాగోలా అది తన ఇసెంటికి చరుకనసది. వళల అమమ్మ
దనస చసూడగానే కసెంగారు పడిసెంది గానీ,  వెసెంటనే తనక తలసిన వెహదదసెం చసి పిలల చిలుకను
కదలకసెండ పడకబెటిససెంది.  రసెండ రోజలక,  గాయసెం మేలెహన తరసత,  మళల రమ చిలుక
ససెంతోషసెంగా ఎగరడసెం మొదలు పెటిససెంది. 

తరసత కొదిద్ద  రోజలక మళళ రమ కనపిసెంచడ దనకి.  ఈసర వడ  ససహతలతో
గొడవపడతనసడ.  రమ చిలుక రమను చసూసిసెంది కనీ, వడ దనస చసూస పరసిస్థితలో
కూడ  లేడ:  ఎసెందుకసెంటే  మర,  ససహతలసెందరసూ  రమన  అవమానసత నసరు:  ఒకడ
వడిన నెడతనసడ;  మరొకడ కలు పటస కొన లాగుతనసడ;  మరొకడ ఎగతళగా
నవుసతనసడ.  రమ  ఏడసత నసడ.  రమ  చిలుక  చటకకన  వళళ  మధదకి  దసూకి,

నెటేసవడిన గోళలతో  గీరసెంది;  కలు పటస కనస వడిన పొడిచిసెంది;  గటిసగా అరచిసెంది.  దసెంతో
వళళ రమన వదిలేసి పరుగు లసెంకిసెంచకనసరు.

"ననుస  కపడినసెందుక థాసెంకల"  అనసడ రమ.  అపప్పటి నుసెండి రమ చిలుక,  రమ
మసెంచి ససహతలెహపోయారు. 

రచన: పి.పవన, ఐదవ తరగత, వికస విదదవనసెం, పోరసెంకి, విజయవడ.

ససచచ్ఛ
అనగనగా ఒక ఊళల ఒక ఇలుల  ఉసెండేది.  ఆ ఇసెంటల  ఒక పసెంజరసెం ఉసెండేది.  పసెంజరసెంలో ఒక
చిలుక ఉసెండేది. 

ఆ చిలుకన ఒక అబాబ్బుయ పెసెంచకనేవడ.  పసెంజరసెంలో పెటిస,  దనకి మదుద్ద గా అనీస తచిచ్చు
పెటేసవడ.  చిలుకకి మాతపసెం ఎగరటసెం ఇషససెం.  పసెంజరసెంలో ఉసెంటే ఎగరసెందుక వలు కదు.
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అసెందుకన దనకి పసెంజరసెంలో ఉసెండబుదిద్ధి కలేదు.  

ఎలాగెహన  పసెంజరసెంలోసెంచి  వెళలపోవలన
అనపిసెంచిసెంది దనకి ఒకరోజన. ఆ సమయానకి
దనస  పెసెంచకనే  అబాబ్బుయ  ఇసెంటల  లేడ.

చిలుక  చలాసప  పపయతససెంచక,  పసెంజరసెం
తలుప తరుచకనసది.  

చిలుక బయట పడిసెంది.  ససెంతోషసెంగా గసెంతలు
వేసిసెంది. ఆకశసెంలో రవుస రవుసన ఎగరసెంది.

కొసెంత సపటికి ఒక చటికి చరసెంది. అకకడ ఇసెంక 
పిలాల డ  ఉనసడ.  "న  దగరర  పసెంజరసెం  ఏమీ

లేదు- నేను ననుస పటస కను. దగరరకి ర" అన పిలచడ. దనకి ఆకలేసత నసదన తలసి అరటి
పసెండ తనపిసెంచడ. 

పసెండ తనేసి చిలుక మళళ పెహకి ఎగరపోయసెంది.

రచన: వససెంత కసృషర్ణ, 5th, నవనీత్ 6th వికస విదదవనసెం, పోరసెంకి, విజయవడ.

మసెంచి పిలలలు
ఒక ఊళల పిపయ,  సహత్ అనే అకకతమమ్మళల  ఉసెండేవళల .  వళళదద్దరసూ ఒకరోజ వరసెండలో
ఆడకసెంటనసరు. 

అపప్పడ ఒక రమ చిలుక అటగా వచిచ్చు, వళళ ఇసెంటి గోడ మీద వలసెంది. 
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దనస చసూసి పిపయ అసెంది- 'ఒర! సహత్ మనసెం ఆ రమ చిలుకన పెసెంచకసెందసెం" అన. 

సౌహత్ కొసెంచెసెం ఆలోచిసెంచి  "వదుద్ద లే అకక!  ఆ
రమచిలుకన  పెసెంచకసెంటే  మనసెం  దనస
బసెంధసెంచినటస  అవుతసెంది" అనసడ. 

పిపయ  దనకస  మరపెసెంగా  చసూససూత
ఆలోచిసెంచిసెంది-  "నజమే...  సరలే మనసెం దనస
పెసెంచకవదుద్ద .  ఊరక  దనకి  ఏమనస
తనపిదద్ద సెం" అనసది. 

ఇదద్దరసూ  వసెంటిసెంటలకి  వెళల  తనే  పదరస్థి లకససెం  వెతకరు.  వళలకొక  ఒక  అరటి  పసెండ
కనపిసెంచిసెంది. 'సర' అన దనస తీసకవెళల తనపిసెంచరు. 

రమ చిలుక పసెండన చసూడగానే 'కప క కప క- ర-ర' అన అరచిసెంది.  పసెండన తనేసి తసృపితగా
ఎగరపోయసెంది. ఇపప్పటిక అది అపప్పడపప్పడూ వససూత ఉసెంటసెంది. 

వచిచ్చునపప్పడలాల  దనకి ఏదో ఒకటి తనపిసత సెంటరు సొహత్, పిపయ.

రచన: కె. ససహత, ఆరవ తరగత, వికస విదదవనసెం

కనపిసెంచన కళల జోడ కససెం ఇలలసెంత గాలసత నస తసెండిత్రితో
కొడక: ఏమిటి ననస వెతకతనసవు?

తసెండిత్రి: (కపసెంగా) న తలకయ!

కొడక(నవుసతసూ): అసెంత పెదద్ద నీ తలకయే నీక కనబడటసెం లేదు. ఇక నువుస వెతక ఆ చినస 
వసత వు ఎలా కనపిసత సెంది ననస!? 

జోక!
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         నట కత-సమ్మరస ఫోను
మీరు కూడ  చినసూసలాగా ఏడిచ్చు కొనపిసెంచకనసర, సల ఫోను?! 

కె.పపకష, ఎనమిదవ తరగత, కెసిపి సిదద్ధి రస్థి ససూకల, కనసూరు విజయవడ.                

అనగనగా ఒక కత. దనకి ఓ తత. 

తత-మనుమళల  ఇదద్దరక  ఒకరసెంటే  ఒకరకి
ఎసెంతో పపమ. కనీ తత-మనుమడ ఇదద్దరసూ
పపసెం,  వేరు  వేరు  ఊళలలోల  ఉసెండవలసి-

వచిచ్చుసెంది!  అయనపప్పటిక  వలు  దరకి-

నపప్పడలాల  ఒకర  యగక్షేమాలు  మరొకరు
తలుసకసెంటసూ గడిపవళళ వళళ. 
ఒకరోజన,  మర  ఎవర  దగరరనుసెండి
ఎతత కొచిచ్చుసెందో  గానీ,  తత  చతకి  ఒక

సల ఫోను  వచిచ్చుసెంది.   అసెంతే  కదు-  ఆ
కబురు  సయసెంతపసెం  కలాల  మనుమడికి
కూడ అసెందిసెంది! వళల ఊరకి వెళళచిచ్చున వేర
కత మితప డ ఒకడ,  సహజసెంగానే,  అనస
ససెంగతలతో పటసూ ఆ కబురునసూ వడికి
చరవేసడ. 

అసెంతే-  ఇక ఆరోజనుసెండ మనుమడి కతకి
కరక  మొదలెహసెంది:  'నక  కూడ  ఒక
సల ఫోన  ఉసెంటే  ఎసెంత  బాగుసెంటసెంది?!

  చినసూస చెపిప్పన కథ
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తతతో చకకగా రోజూ మాటల డకవచచ్చు!'
అన.  

ఈ మనుమడ కత ఉసెండే ఊళళనే 'చినుస'
అనే ఆకతయ పిలాల డ ఒకడ ఉసెండేవడ.

వడ రోజూ  ససహతలతో కలసి ఊరసెంత
తరగడసెం,  చెరువులో  ఈత  కొటసడసెం,

ససూకలు  గౌక్రొసెండలలో  ఆటలు  ఆడటసెం
చసత సెండేవడ. 

ఇసెంటల   పచీ  పెటిస,  రసెండడ్రాజలు  అనససెం
తనకసెండ  అలలరచసి  మర,  వళల  ననసతో
సల ఫోను  కొనపిసెంచకనసడ  వడ!  ఆ

తరసత  ఒకసర  తన  ససహతలతో  కలసి
వడ  చెరువులో  ఈతక  వెళలటసెం,

సల ఫోనుతో సహ బటసలనీస  కూడ గటస న
పెటిస చెరువులోకి దిగటసెం జరగసెంది.  

అవకశసెం  వచిచ్చుసెందన  తలలసెంది  మనుమడ
కతకి. మలలగా చెటస  దిగ వచిచ్చుసెందది; గుటస
చపప్పడ కకసెండ చినుస  బటసలోలసెంచి  సల
ఫోన కజేసిసెంది; మళళ చెటస పెహకి పరగెతతసెంది! 

చినుస చలా సప ఈతకొటిస,  వెనకిక తరగ
వచచ్చుక  చసూసకసెంటే  సమ్మరస ఫోను  లేదు!

కొదిద్ద సప అకకడ ఇకకడ వెతకక,  ఏవేవో 
గొణుకకసెంటసూ  అయమయసెంగా  ఇసెంటికి
పోయాడ చినుస. 
సల ఫోన దరకిన ఆనసెందసెంతో మనుమడ
కత వెసెంటనే వళళ  తతక ఫోన చసిసెంది.

తత  కత  చలా  కషస లోల  ఉనసది:

'మసూడేళల గా  వనలు  లేవు.  చెటల
ఎసెండిపోయాయ.  పూట  గడవడసెం  కూడ
కషససెంగా ఉసెంది.  దనకి తోడ,  నేను ఉసెండే
ఊళల  జనసెం  చెటల  నరకసి  పల టల
వేసత నసరు!" మసల కత మనుమడికి ఈ
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ససెంగతలు చెపిప్ప కళళ నీళళ పెటస కనసది.

దసెంతో చలసెంచిపోయన మనుమడ తతతో
"ఏడవక తత!  ఈ  ఊరకి  వచచ్చుసయద.
ఇకకడ వనలు బాగానే పడడ య.  మనుగడ
చకకగా ఉసెంది.  మన సెం ఇదద్దరసెం ససెంతోషసెంగా
కలసి ఉసెండచచ్చు ఇకకడ" అనసడ. 

సరననసది  తత  కత.  మరుసటి  రోజ
ఉదయానేస  తటస -బుటస  సరుద్ద కన
బయలుదేరసెంది-  కనీ  ఎకకడికి  పోవల?

మనుమడ  ఉసెండే  ఊరు  ఏది?  ఎసెంత
దసూరసెం?!  అసెంతలో దనకి గురుత  వచిచ్చుసెంది-

మనుమడికి ఫోన చసి అడగొచచ్చు! 

మనుమడ నవసడ-  "పిచిచ్చు తత,  సమ్మరస
ఫోన  చతలో  పటస కొన  వేరవళలను  దర
అడిగేదేమి?  గసూగుల  మేప  ఆన  చసకొన
రవచచ్చుగా?!" అన హసెంట ఇచచ్చుడ. 

మేప  దర  చసూపిసెంచగా,  తత  కత
సలభసెంగానే మనుమడ నవసిసత నస చిసెంత
చెటస  దగరరక చరుకనసది. 

తత  మనుమడ  ఆపదయసెంగా

పలకరసెంచకనసరు. 

"ఇదద్దరసూ ఒక చట ఉసెంటనసపప్పడ రసెండ
ఫోనుల  ఎసెందుకర?"  అనసడ తత.  "సర
ఏదో ఒకటి చదద్ద సెం" అనసడ మనుమడ. 

తరసత రోజన చినుస మళళ ఈతక
వచిచ్చునపప్పడ,  మనుమడ  కత  పోయ,

తను  కజేసిన  సల ఫోనును  మళళ  చినుస
బటసలోల  పెటేససిసెంది. 

ఫోన దరకిసెందనస ససెంతోషసెంతో పొసెంగపోతసూ
చినుస ఇసెంటిదర పటస డ. 

కథ కసెంచికి-మనసెం చినసూస వళళ ఇసెంటికి!
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ఇసెంక నధ కథ
రచన: సయదప డి, రషీవదల ససూకల, మదనపలల, చితసూతరు జిలాల .

ఒక  ఊళల  రమ-కళ  అనే  భరదభరతలు
ఉసెండేవళళ. వళలకి  ఇదద్దరు పిలలలు- ససెంధద,
పవన. 

ససెంధద-పవన   ఒకరోజ  బడికి  వెళత సెంటే,

రోడడ  పపకకనే  వళలకొక   సీస  మరుససూత
కనబడిసెంది.  పవన  రోడడ  దిగ  పోయ,  ఆ
సీసను పటస కొన,  దన మసూత తీససెందుక
పపయతససెంచడ.  అది  తరుచకలేదు.

కొసెంతసపటికి  వడికి  విసగు  వచిచ్చు,  దనస
విసిర  కొటిస  పోదమనుకనసడ.  కనీ 
ఎసెందుకన దనస వదిలెయద బుదిద్ధి  కలేదు.

అటల  దనతో చలా సప తసెంటలు పడడ క,

చివరకి  దన  మసూత  తరుచకనసది:

అసెందులో ఒక కగతసెం మడత పెటిస ఉసెంది. 

ససెంధద-పవన ఇదద్దరసూ మలలగా ఆ కగతనస
బయటికి  తీసి  చసూసరు.  దనపెహన  ఏదో
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మాదప లాగా ఉసెంది.  ఏవేవో పరుల  ఉనసయ.

అనసటికసెంటే  పెహన  'నధకి  దర'  అన  రసి
ఉనసది!

"వవ! నధ!" అరచిసెంది ససెంధద. "నధ అసెంటే
ఏసెంట తలుస? బసెంగారు నణేలు! ఎకకడ
లేననస- చలా డబుబ్బులుసెంటహ !" 
"మర మన సెం వెళాద్ద సెం పద. ఈ రోజే పోదసెం"

అనసడ పవన.

"కనీ  నధులోల  ఉసెండే  డబుబ్బులనీస 
గవరసమసెంటక  ఇచెచ్చుయాదల.  మనసెం
తీసకనేసెందుక  వలు  లేదు"  చెపిప్పసెంది
ససెంధద.
"అటల గే  చదద్ద సెం.  నధ  ఎకకడసెందో  వెతకి
పపభుతసనకి  ఇచచ్చుదద్ద సెం-  పద"  అనసడ
పవన.

"ఇవళల కదు.  ఈ రోజ బడి ఉసెంది కద!

తసరలో  ససెంకప సెంత  సలవలు
వసత నసయ..ఆదివరసెంనుసెండి  పది
రోజలపట  బడి  ఉసెండదు.  అపప్పడ
వెళాద్ద సెం!" అసెంది ససెంధద. 

పవన కి అది నచచ్చులేదు గానీ, "సరలే, అటల గే
కనయద.  ఆదివరసెం  వెళాద్ద సెంలే!"  అనసడ
అకకతో.

ఆదివరసెం  రనే  వచిచ్చుసెంది.  ఎసెంతో  ఆశగా
ఎదురు చసూసత నస పవన ఇసెంక తలలవరకనే
లేచడ.  ససెంధదను  కూడ  నదత్రి  లేపడ.

ఇదద్దరసూ తయారయద,  అమమ్మతో  "పెదద్ద  పన
మీద  వెళత నససెం.  రతత్రి  చీకటి  పడేలోగా
వచచ్చుసత సెం. వచచ్చుక మేసెం ఏమేసెం సధసెంచమో
చెబుతసెం" అన చెపిప్ప బయలుదేరరు. 

అమమ్మ  వళలక  దరలో  తనమన  తను
బసెండరలు ఇచిచ్చు, జాగపతతలు చెపిప్ప పసెంపిసెంది.

ఇదద్దరసూ  మాదప  చసూపిసెంచిన  దరలో
పోతసెంటే ఒక పెదద్ద చెటస  కనపిసెంచిసెంది. దన
నీడలో సదతీరరు. 

పవన  నదత్రిలోకి  జారుకనసడ.  కసపటి
తరసత ససెంధద పవన న తటిస లేపిసెంది. "చీకటి
పడే లోప నధన వెతకల-పద" అసెంది.

అసెంతలోనే  వళళ  వెతకతనస  పరతన
గుహ కనపిసెంచిసెంది. భయపడతసూనే మలలగా
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లోపలకి  వెళాల రు.  లోపల  అసెంత  చీకటి..

గుడలగసూబలు..  గబిబ్బులాలు.  వటి
అరుపలక  వళళదద్దరక  కొదిద్దగా  భయసెం
వేసిసెంది.  కనీ ధహరదసెం తచచ్చుకొన మసెందుక
సగారు.. 

లోపల ఒక గదికి మటక తళసెం వేసి ఉసెంది.

పిలలలదద్దరసూ  ఆ  తళానస  రయతో
పగలగొటస రు.  గది  లోపలకి  వెళల  చసూసత
అకకడ ఏమీ లేదు! అది ఒటిస ఖాళ గది! 

ససెంధద  చరుకగా  ఆలోచిసెంచిసెంది:

"ఇసెందులో  ఏమీ  లేకపోతే తళసెం ఎసెందుక
వేసత రు,  ఇకకడ  ఏదో  ఉసెండే  ఉసెంటసెంది-

వెతకల" అన. జాగపతతగా చసూసత నేలమీద ఒక
ససూచిక-  గోడ  వెహపకి  చసూపతసూ-

కనబడిసెంది. 

ఆ గోడక ఒక చినస పవుస బొమమ్మ అతకిసెంచి
ఉనసది.  ససెంధద కొదిద్ద సప దనస పరశీలనగా
చసూసి  పవన కి  చెపిప్పసెంది:  "దనలో  ఏదో
కిటక ఉనసది. దనన తత్రిపిప్ప చసూదద్ద సెం" అన.

పవన  దనన  తత్రిపప్పగానే  ఆ  గోడకసత
కదిలసెంది! 'కి..రుప '  మన శబద్దసెం చసకసెంటసూ
గోడ తరుచకనసది! గోడ వెనకగా ఒక చినస
గది,  దనలో  ఒక  పెటస  ఉనసయ.  పెటసక
తళసెం వేసి ఉనసది. 

పవన,  ససెంధద  ఇదద్దరసూ  ఆ  పెటసను
తరవడనకి  పపయతససెంచరు.  అది
తరుచకలేదు. 

"దన  తళ సెం  కూడ  ఇకకడే  ఎకకడ 
ఉసెంటసెంది-  చసూడ!"  చెపిప్పసెంది ససెంధద. "ఆ
తళసెం మామసూలుగా ఉసెండదు. కనీససెం మన
అర చెయదసెంత పొడగు ఉసెంటసెంది"
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"ఇసెందక పవుస వెహప చసూపిసత నస  ససూచిక!

అది తళమే!!"  అనసడ పవన,  దనవెహప
పరుగెతత తసూ.

ఆ తళసెం చెవిన  తచిచ్చు పెటసను తరచి
చసూసరు ఇదద్దరసూ. 

పెటసలో నసెండగా బసెంగారు నణెలు! 

"వవ!  నజసెంగానే  నధ  ఉసెంది  ఇకకడ!"

అరచడ పవన.

"దనస  మనదద్దర సెం  మోసకెళళలేసెం!  నువుస
ఇకకడే  కూరోచ్చు.  నేను  పోయ  పోలసలస
పిలుచ్చుకొసత ను" చెపిప్ప వెనకిక బయలుదేరసెంది
ససెంధద.
మసెందుగా  ఇసెంటికి  వెళళ,  వళల  ననసన
కూడ వెసెంట బెటస కొన,  పోలస ససషనుక
వెళళసెంది. వర సహయసెంతో పెటస పపభుతసనకి
అసెందిసెంది!

"బలే  పిలలలు!  పరసిన  సీసలో  ఏదో
కయతసెం  ఉసెంటే,  దనస  పటస కొన  నధ
వేటకెళాత ర  ఎవరహన?!  ఏ  దసెంగలో,

మోసగాళళ  అలాసెంటి  కయతలు
అకకడకకడ  వదిల  ఉసెంటే?!  మీలాగా
ఒసెంటరగా  దరక  పిలలలస  పటస కపోతే?!

ఈసరకి ఏదో  అయదసెంది గానీ ఇసెంకెపప్పడూ 
ఇలా  చయకసెండమామ్మ!"అన  సనసతసెంగా
చీవటల  పెటస రు పోలసలు.

తసెండిత్రి: నువుస ఈసర కూడ పరక్షలో ఫెయలెహతే నీ మొహసెం నక చసూపిసెంచక.

కొడక: (మరుసటి ససెంవతలరసెం) సర ననసగారు. ఫెయలయతే మొహసెం చసూపిసెంచొదద్దనసరు 
కద; అసెందుకనే పోయన ఏడది అసెంత మీక కనపిసెంచలేదు.
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ససహసెం
రచన:  డి.  ససెంధద,  ఎనమిదవ తరగత,  జిలాల  పరషత్ ఉనసత పఠశాల,  కగర గాడ్రామసెం,  రొదద్దసెం మసెండలసెం,

అనసెంతపరసెం జిలాల .

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక నెమల, కొసెంగ
ససహసెంగా  ఉసెండేవి.  ఏ  కషససెం  వచిచ్చున
ఒకదనకొకటి సయసెం చసకనేవి.

ఒకరోజ  అడవిలోకి  ఒక  వేటగాడ
వచచ్చుడ.  సయసెంతపసెం వరకూ వేటడిన
ఒకక పక్షిగానీ,  జసెంతవుగానీ  చికకలేదు
అతనకి. 

విసిగ,  వేసర;  అలసి  సొలసి  ఓ  చెటస
కిపసెంద కూరుచ్చుసెండి పోయాడ. 

సరగార  అదే  సమయసెంలో  అటవెహపగా
వచిచ్చుసెంది  నెమల.  అది  వేటగాడిన
గమనసెంచలేదు  పపసెం-  పరధదనసెంగా
వేరవెహపక  తరగ,  కొసెంగ  కససెం
చసూడసగసెంది. 

బొమమ్మల కథ
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వేటగాడ  తన  పసెంట
పసెండిసెందనుకనసడ.  నశశ్శబద్దసెంగా  విలుల
ఎకకపెటస డ.  నెమలన  గుర
చసూసత నసడ. 

అపప్పడే  పొదలోలసెంచి  బయటికి  వచిచ్చుసెంది
కొసెంగ.  పపమాదనస పసిగటిససెంది.

పొడవెహన  తన  మకకతో  వేటగాడి
కలును పొడిచిసెంది. 

చటకకన   ఎగరపోయసెంది-  రకకలు
టపటపలాడిససూత. 
శబాద్ద నకి  అట  తరగ  చసూసిన  నెమలకి
వేటగాడ కనపిసెంచడ. అది తన పిసెంఛానస
మడచకసెంటసూ  గబగబా  కొమమ్మ  మీది
నుసెండి  కొమమ్మ  మీదికి  ఉరకి
తపిప్పసెంచకనసది.  వేటగాడ  వదిలన
బాణసెం  కూడ  గుర  తపిప్పసెంది.  నెమల-

కొసెంగల ససహసెం మరసెంత గటిసపడిసెంది!
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తలవి
నజసెంగానే, 'గమనసెంచటసెం ఎలాగో వళళనుసెండే నేరుచ్చుకవల!'

సకరణ, కథనసెం: కరతక, ఆరవ తరగత, వికస విదదవనసెం, పోరసెంకి, కిపషర్ణ జిలాల .

అనగనగా ఒక తసెండిత్రి.  ఆయనక మగురరు
పిలలలు. మగురరసూ చలా తలవెహన వళల . 
కొనసళలక  తసెండిత్రి  చనపోయాడ.  బత్రితక
తరువు  వెతకకసెంటసూ  బయలుదేరరు
మగురరసూ.  

దరలో  వళలక  ఒక  పెదద్ద  మనష
ఎదురయాదడ. 'న గురపసెం తపిప్పపోయసెంది.

మీకమయన  కనబడిసెంద?'  అన  ఆ  పెదద్ద
మనష అడిగాడ. 

'ఈ దరనే పోయసెంది'  అనసడ మొదటి
వడ. 

'దన  కడి  కనుస  గుడిడద?!'  అనసడ
రసెండవడ.

'దన మీద ఒక పిలలవడ ఉనసడ కద?!'

 తలుగు జానపద కథ
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అనసడ మసూడవ వడ. 

ఆ పెదద్ద మనష ఎసెంతో ససెంతోషపడడ డ.

'అసెంత  సరపోయసెంది-  మీరు  ఎకకడ
చసూసరు దనస?!' అన అడిగాడ.

'మేమ  దనస   చసూడలేదు'  అనసరు
అనసదమమ్మలు.

'అవున?! మర చసూడకసెండ ఇవనీస ఎలా
చెపప్పరు?!'  అనసడ పెదద్ద మనష ,  కొసెంచెసెం
అనుమానసెంగా.

'మా  తలవి  తేటలతో  చెపప్పసెం'  అనసరు

అనసదమమ్మలు.

'చసూడకసెండ తలవితేటలతో ఇదసెంత ఎలా
చెపప్పగలరు,  ఎవరహన?  మీర  న  గురడ్రానస
దసెంగలసెంచరు!  పదసెండి,  రజ  దగరరక!

అనసడ పెదద్ద మనష.

అసెందరసూ రజ దగరరకి పోయారు.

'అసలు గురడ్రానేస చసూడకసెండ దన గురసెంచి
అనస  వివరలు ఎలా చెపప్పరు?  అన రజ
కూడ అడిగాడ. 

'మా తలవి తేటలను ఉపయగసెంచి చెపప్పసెం'

అనసరు వళళ.
'అదే  అడగుతనసది.  ఆ  తలవి  తేటలక
ఏమిటి ఆధరసెం?' అడిగాడ రజ.

'అడగు జాడలను బటిస  గురపసెం  ఆ దరనే
పోయసెందన  చెపప్పను'  అనసడ  మొదటి
వడ.

'బాట  వెసెంబడి  పెరుగుతనస  గడిడపోచలస
గమనసెంచను. బాటక ఎడమ పపకకన ఉసెండే
గడిడ  పరకలు మేసి ఉనసయ,  కడి పపకకవి
మేయలేదు.  అటల  తలలసెంది-  అది గుడిడదన.
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దన కడి కనుస  పనచయటేలదు'  అనసడ
రసెండవడ.

'మేసెం వచచ్చు దరలో ఒక మడగు ఎదురహసెంది.

ఆ  మడగు  దగరర  గురపసెం  అడగులు,

పిలలవడి  అడగులు  కనబడడ య  మాక.

వళల  దసెంటల నీళల  తగనటల నసరు.  దనస
బటిస  గురపసెం  మీద  పిలలవడ  ఉనసడన
తలుసకనసను' అనసడ మసూడవడ. 

రజగారు  వళల  తలవికి  విసత పోయాడ.

అయన  'పరక్షిసెంచల'  అనుకనసడ.

భటలక ఏదో చెపప్పడ. 

వళళ ఒక పెటస  మోసకొన వచచ్చురు.  'ఈ
పెటసలో ఏమసెందో చెపప్పసెండి.  అపప్పడ గానీ
మీ మాటలు నమమ్మను' అనసడ రజ.

'ఇసెందులో  తేలకెహన  వసత వులు  ఉనసయ!'

అనసడ మొదటివడ.

'అవి  గుసెండత్రిన  వసత వులు!'  అనసడ
రసెండవడ.

'అవి  మామిడి  కయలు!'  అనసడ
మసూడవడ. 

"నజమే  పపభసూ!  వళళ  సరగా
కనుకకనసరు!"  అనసరు  భటలు,  పెటస
మసూత తరచి చసూపిససూత. 

'ఇదటల  చెపప్పగలగారు?' అడిగాడ రజ,

ఆసకితగా.

'ఇదద్దరు  భటలు  ఆ  పెటసను  అలవోకగా
తీసకొచచ్చురు.  వళళ మోస తీరును బటిస
అసెందులో  తేలకెహన  వసత వులు  ఉనసయన
తలసిసెంది' అనసడ మొదటివడ.

'పెటసలో వసత వులు దరలన శబద్దసెం వినబడిసెంది.

అవి దరలనపప్పడ పెటస  వసెంకర తరగటమసూ,
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భటలు దనస  సవరసెంచటమసూ చసూసను.

అటల  అవి గుసెండత్రినవన చెపప్పను'  అనసడ
రసెండవడ.

'భటలు  పెటసను  తసూరుప్ప  వకిల  నుసెండి
తచచ్చురు.  భవసెంతకి  అటవెహపన  మామిడి
తోప  కనపిససూతనే  ఉసెంది.  అదగాక
ఈకలసెంలో కచది మామిడి కయలే కద;

దనస  బటిస  చెపప్పను  అవి  మామిడి
కయలన!' అనసడ మసూడవడ. 

'బలే గమనసత రు మీరు! లోకనస చసూడటసెం
ఎలాగో మీనుసెండే నేరుచ్చుకవల'  అన రజ
వళలను  మచచ్చుకనసడ.  వళళక
లెకకలేననస  కనుకలచిచ్చు,  తన కొలువులోనే
సలహదరులుగా ఉసెంచకనసడ.

  ఏదో ఒకటి!

మరకివడ పరదటనక వెళల,   నసెండ గాయాలతో తరగొచిచ్చున మసెంతత్రిగారతో భరద:  

ఏమిటసెండ! పెళల కొడకలా వెళల క్షతగాతప డిలా వచచ్చురు?!

మసెంతత్రి: అబబ్బు ఏమీ లేదు;  'గరబీ హఠవో' (పదరకనస తరమేదద్ద సెం) కి బదులు 'గరబోసెం క 
హఠవో' (పదవళళన తరమేదద్ద సెం) అనేస, పొరపటన!

  పపభుతసలసూ-పసెంటి డకసరసూల!
శ రమలు: డమిట! ఈ పపభుతసల కసెంటే పళల డకసరల నయసెంర!

రజ: అదలా?

శరమలు: పత పనుసలు పీకి కొతత పనుసలు వేసత రు పళల డకసరు. పత పనుసలు 
పీకకసెండనే కొతత పనుసలు వేసత య పపభుతసలు!

 మాదనీల మాదన!

'నేను ససూపర మాన న ర!' అనసడ చిసెంటసూ
'నేను హీమాన న ర; అనసడ బసెంటి
'అయతే నేను డబర మాన న ర!” అనసడ చినస వెసెంగళపప్ప.
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నమమ్మకయ కథ
అలలర కథలు అలలటసెం బలే ఉసెంటసెంది! ఇదిగో చసూడసెండి- మీరసూ అలలటసెం మొదలు పెటససెండి!

రచన: చతరద, రషీ వదల ససూకల, మదనపలల, చితసూతరు జిలాల .

ఒక ఊరలో నమమ్మకయ అనే ఒక అబాబ్బుయ
ఉసెండేవడ.  తనక నమమ్మకయలసెంటే చలా
ఇషససెం.  మిరపకయ,  కరసెం  లాసెంటి  వసెంటే
మటక అసలలు ఇషససెం లేదు. 

తను  అసలలు  చదువుకనేవడ  కదు.

అమామ్మననసలు  చదువుకమన  ఎనస  సరుల

చెపిప్పన వినేవడ కదు.  ఇసెంక తనక 'ఆ
ఆ లు' కూడ రవు. 

ఇసెంక  ససెంగతేసెంటసెంటే,  ఎపప్పడ  చసూసిన
వడ   మసూడే  పనులోల  ఉసెండేవడ:

సినమాలు  చసూససూతసెండేవడ  (అవును,

సరహనడ,  జలాయ,  రజ  గార  గది,
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బత్రిహోమ్మతలవసెం,  క్షణసెం,  ఊపిర  లాసెంటి
సినమాలు అనీ మళళ మళళ చసూసడ- ఈ
విషయసెం  ఊరసెందరక  తలుస.);  లేకపోతే
చదరసెంగసెం  ఆడేవడ;  లేకపోతే
నమమ్మకయలు తసెంటసూ ఉసెండేవడ!

నమమ్మకయ వళళమమ్మకి వడ బలే తలనొపిప్ప
అయపోయాడ.  తనక కనబడడ వళళనలాల
'ఏసెం చయాల?'  అన అడగుతసూ ఉసెండటసెం
అలవటహ  పోయసెంది  ఆవిడకి.  దసెంతో
ఊళళవళళసెంత కూడ ఆవిడ కనబడగానే

'ఏసెం చయాల?' అనుకవటసెం మొదలెటస రు.

చివరకి  వళళసెంత  నమమ్మకయ  లేనపప్పడ
వళలసెంటికి వచిచ్చు,  వళలమమ్మ తో చెపప్పరు: 'ఈ
టహసెం  బలే  మసెంచిది.  ఇపప్పడ  గనక
వినయకడికి ఒక నెల రోజల పెహన  పూజ
చసత,  క్షణసెంలో పపతదక్షసెం అవుతడ ఆయన.

వినయకడే నమమ్మకయకి 'సరహనడ'  అన.

'పూజన  ఎకకడహన  చయచచ్చు.  మీ దేవుడి
గదిలో ఉనస  వినయకడికి  చసిన చలు'

అన కూడ చెపప్పరు వళళ.
నమమ్మకయ  వళల  అమమ్మ  జలెహలో
మొదలుపెటిస  ఆగసస  వరకూ పూజ చసిసెంది
చలా  పటస దలగా.  దసెంతో  వినయకడ
నజసెంగానే పపతదక్షసెం అయాదడ: "నీ సమసద
నక తలుస. నమమ్మకయ చదవకపోవడమే
నీ  సమసద,  అవును  కద?!  నేను  ఒకక
ఏడది లోగా ఏదో ఒకటి చసి, నమమ్మకయన
చదువుకనేలా చసత ను" అనసడ. 

"అటల కదు  ససమీ-  నువుస  ఇసెంత
మహమలు ఉనసవడివి గద,  అటల  ఒకసర
చెయద  ఊపితే  మా  వడ  బాగెహపోడ?"



కొతతపలల                                                            49                                                       డిససెంబర  2016

అనసది అమమ్మ. 
వినయకడ  విచరసెంగా  మొహసెం  పెటిస,
నవసడ:  "అటల  అవసడ  అమామ్మ!
చదువును  అటల  ఇచచ్చు  వలుసెంటే
ఇసెంకమసెంది? మీ మనుషులు పటేస మసెందే,

కళళ చతలాల గా చదువును కూడ ఇచచ్చుసి
పసెంపిసెంచవడిన నేను!  చదువు మీద ఇషససెం
అటల  రదు.  ఏదహన మాదజిక చయాలలసెందే,

తపప్పదు. నువుస ఓపిక పటస లలసెందే తలల" అన
మాయసెం అయపోయాడ. 

ఆరోజ  రతేత్రి  నమమ్మకయ  మసెందు  ఒక
దయదసెం  పపతదక్షమయదసెంది.  నమమ్మకయక
చలా భయసెం వేసిసెంది.  గటిసగా అరుదద్ద మన
నరు  తరచడ.  ఆ  నరు  అటల గే
తరుచకొన  ఉసెండిపోయసెంది!  శబద్దసెం  ఏద
బయటికి రలేదు.

దయదసెం ఒక చతలో కొసెంచెసెం కరసెం పటస కొన
వచిచ్చుసెంది.  రసెండ  చతలో  ఇసెంత  పెదద్ద
నమమ్మకయ  ఉసెంది.  ఆ  రసెండ  చతలసూ
నమమ్మకయక  చసూపిసెంచిసెంది-  "నేను  ననుస
కొనస  పపశసలు  అడగుతను.  నువుస  సరహన

జవబులు  చెపత  నేను  నీక  ఈ
నమమ్మకయను  ఇసత ను.  లేకపోతే  కరసెం
తనపిసత ను" అనసది. 

నమమ్మకయ  నరు  పన  చయటసెం
మొదలెటిససెంది  మళళ.  "సర  అడగు!"

అనసడ వడ.

"'అ  ఆ  ఇ  ఈ'  లు  'ఱ'  వరకూ  చెపప్ప"
అనసది.

నమమ్మకయ  నరు  తరచడ-  వడికి  అవి
అసలలు రవు!

"రకపోతే కరసెం  తనలలసెందే"  అన మీదికి
దసూకిసెంది దయదసెం.

"ఆగాగు-  మసెందే  చెపప్పకసెండ  ఒకసర
అడిగతే ఎటల ?!" అనసడ నమమ్మకయ.

దయదసెం ఆగసెంది.  సర అయతే-  నేను మళళ
వచచ్చు వరసెం వసత ను-  అటల  పపత వరమసూ
వచిచ్చు ననుస పపశసలు అడగుతను" అసెంది.

నమమ్మకయ  మీది  ఆశతో  నమమ్మకయ
ఒపప్పకనసడ. 

కనీ, ఆ తరసత వరసెం ఒకక పపశసక కూడ
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సమాధనసెం చెపప్పలేకపోయాడ!  "ఇసెంకొకక
వరసెం  టహమివుస.  ఇపప్పడే  గద  మొదలు
పెటిససెంది?!"  అన  బరసెం  పెటస కనసడ
దయదసెంతో. 

దయదసెం నరు తరవకసెండనే నవిససెంది.

ఏమీ  మాటల డకసెండ  మాయ సెం
ఐపోయసెంది.

'ఇసెంకసెం  చెయాదలర  దేవుడ'  అన
చదువుకవటసెం  మొదలుపెటస డ
నమమ్మకయ. 

తరసత వరసెం దయదసెం అడిగన పపశసలనసటిక
సరహన  జవబు  చెపప్పడ.  అది  ఇచిచ్చున
నమమ్మకయ  బలే  ఉసెంది-  చలా  సప్పషల గా
కూడ ఉసెంది!

నమమ్మకయ  చదువుకవటసెం  చసూసి  ఊళళ
వళలసెంత  ససెంతోషసెంచరు.  వడికి
అవసరమయేద రకరకల  పసతకలు కూడ
తచిచ్చు ఇచచ్చురు వళళ.  అపప్పటి నుసెండి పపతీ
ససెంవతలరసెం ఆ నెలరోజలస ఒక బత్రిహోమ్మతలవసెం
లాగా జరుపకనసరు. 

తసరలోనే నమమ్మకయ చలా తలవిగలవడ
అయాదడ.  కనీ వినయకడే ఆ దయదసెం
లాగా  వచచ్చుడన  తనక  ఎపప్పటిక  తలదు.

లేకపోతే  మళళ  చదవటసెం  మానేసి
ఉసెండేవడేమో!

భరద: ఏమిటి? అలా భసూతదద్దసెం నుసెంచి ననుస చసూసత నసరు?

భరత: నువేస కద.. 'ననుస చినస చసూప చసూసత నసరు' అన బాధపడతనసవ
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బొమమ్మక కథ రయసెండి
"చెడ కనవదుద్ద  - చెడ వినవదుద్ద  - చెడ అనవదుద్ద  "  
గాసెంధీగారకి ఇషసమహన ఈ కతల బొమమ్మ చసూడసెండి.  

“అనగనగా  మసూడ  కతలు  ఉసెండేవి...”  అన  మొదలు  పెటిస  ఓ  చకకన  నవసచచ్చు  కథ  రసి
పసెంపసెండి.  మీరు రసిన కథ బాగుసెంటే కొతతపలల-90 లో పపచరసత సెం! మీకూ ఒక పపత బహుమతగా
పసెంపిసత సెం!
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బొమమ్మలు-పదలు  2
రసెండ తరగత పిలలలక పపతేదక సెం  :  ఇకకడ పది బొమమ్మలునెహన.  ఒకక బొమమ్మనుసెండ  రసెండ-లేక-

మసూడ అక్షరల పదలు తయారవుతయ- చసూడసెండి. విసెంత ఏసెంటసెంటే ఆ పది పదలసూ 'అ ' తోటే
మొదలౌతనెహన!  బొమమ్మలస చసూసి పదలు కనుకకసెండి మర !  
నరసహణ : శమత ఆదసూర హహ మావత, అమరక ససెంయుకత రషసష లు

 1  2  3

 8

 9

 6

10

4

 5 "బొమమ్మలు-పదలు 1 నుసెండి బొమమ్మలు-పదలు 
6" వరకూ వచిచ్చున పదలనీస దచి పెటస కసెండి. 

చివరకి, అనసటినీ ఓ పోసస  కరుడ  మీద రసి 
పసెంపల మాక! అటల  అనీస సరగా రసి పసెంపిన 
రసెండ తరగత పిలలలోల లాటర దసర  ఎసెంపికెహన 
ఇదద్దరకి - ఒకొకకకరక  500 రసూ. బహుమత 
ఇవసబడతసెంది ! 

7
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నేతగాడ-డడ్రాగన
జరగన కథ  :  నేతగాడ వర యధుడి వేషసెం వేసకొన రజగారన కలుసకనసడ.  రజగారు వడి
గురడ్రానస ఉసెంచకొన ఓ కరప గురడ్రానసచచ్చురు.  అదే మసెంచిదనుకనసడ నేతగాడ. తరసత ఏసెం జరగసెంది ? 

మసూలసెం: లెజసెండ్ల అసెండ్ ససరస్ అఫ ఐలాసెండ్, శామసూదల లవర        సౌజనదసెం: బెటిస, storynory.com

"ఏసెంటి వడి సహససెం?!" అనుకసెంటనసరు
కదసూ?  "వడ  పోయ  డడ్రాగన తో  యుదద్ధిసెం
చసత డ;  వసెందలాది  మసెంది  వరులను-

యధులను  కలేచ్చుస  భయసెంకర  డడ్రాగన ను
వడ  ఎటల  చసెంపతడ!”  అన  కసెంగారు
పడతనసరు కదసూ?!  

నజానకి  వడికి  అలాసెంటి  ఉదేద్దశాదలు  ఏమీ
లేవు. ఎకకడ దసూరసెంగా 'కసెంట- గాలేస' అనే
చట-  ఊబిలో-  నపప్పలు కకకతసూ ఉసెండే
డడ్రాగన ను  ఎదురుకనేసెందుక  ఇసెంత  మసెంచి
గురపసెం  ఎకిక  పోయే ఉదేద్దశదసెం  వడికి  ఎసెంత
మాతపమసూ లేదు. 
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తన  'కవచసెం కన కవచసెంలో'  డిబడిబలాడే
బసెంగారు నణేల చపప్పడక వడి మనస
ససెంతోషసెంతో పలసలు కొడతనసది.  ఇపప్పడ
వడ  తను మళళ  తన  ఊరు డదలక క
ఎటల  పరపోవలో,  ఈ  డబుబ్బునసెంత ఎసెంత
బాగా ఖరుచ్చు చసకవలో ఆలోచిసత నసడ!

భలే ఉసెంది కదసూ వడి తలవి?!. 

కనీ రజ కూడ తలవెహన వడేగా? ఆయన
మాతపసెం  ఏసెం  తలవితకకవవడ?!  తలవెహన
వళలసెందర  దగరర  వళలక  సొసెంతమహన
టిక్రొకకలు  కొనస  ఉసెంటయ.  రజగారు
వడికి ఈ గురడ్రానస ఊరక ఇవసలేదు: దనకి
పపతేదకమహన శిక్షణ ఒకకటి ఇచిచ్చు ఉనసరు! 

ఏ క్షణసెంలో అయతే వరుడ దన మీదికి
ఎకిక  కూరుచ్చునసడ, అదే క్షణసెంలో ఆ గురపసెం

'కసెంట గాలేస'  వెహపక ససూటిగా దసూసక-

పోయసెంది.  మీద  కూరుచ్చునస  మన  వర
యధుడ ఏసెం చసిన  అది విననే లేదు! 

ఏ నీళసూళ తడ్రాగకసెండ, ఏ గడడ మేయకసెండ,

ఏ  తసెండ  తననీయకసెండ  అటల  అది
నలుగు  రోజల  పట  ఏకబిగన
పరుగెతతసెంది!  దన  మీద  కూరుచ్చునస
నేతగాడ  వణకిపోతసూ  కళళ
మసూసకవటసెం  మినహ  మరమీ
చయలేకపోయాడ!

చివరకి  దసూరసెంగా  మసెంటలు,  జనల
అరుపలు వినపిసెంవయ. ఆ సరకి నసలతత వ
తోట,  పడ్రాణ  భయసెంతోటి  వణకి  పోతనస
నేతగాడ  "అదేనేమో  డడ్రాగన,  అదేనేమో!

మసెంటలు  కకకతోసెందే!!  ఇపప్పడ
ఎలాగ?!!”  అనుకనేలోగా  గురపసెం  ఆ
పడ్రాసెంతనకి చరుకనేసిసెంది! 

ఆ  సరకి  అడడ  చరన  జనలసెంత  'డడ్రాగన
డడ్రాగన'  అన  అరుసత నసరు.   మన
వరయధుడి గురడ్రానకి ఎదురుగా పరగెతత -

కొసత నసరు. కన గురపసెం మాతపసెం వేర దికకద
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లేనటస ,  నేరుగా బురద నసెండిన ఊబివెహప
పరగెతతసెంది!. 

ఆ ఊబిలో కలాసగా కూరొచ్చున  నపప్పలు
కకకతసూ ఆవలసత నస డడ్రాగన ను చసూస సరకి
నేతగాడి పెహ  పడ్రాణలు పెహనే పోయాయ.  కనీ
డడ్రాగన ను  చసూసిన  గురపసెం  ఆగలేదు!

తపకలోసెంచి  వెలువడిన  తసూట  మాదిర
ససూటిగా డడ్రాగన వెహపక పరగెతతసెంది! 

ఆఖరు క్షణసెంలో నేతగాడ తన చతకసెందిన
ఊడను ఒకదనస పటస కొన గబగబా పెహనునస
చెటల గుబురులోకి పకడ. గురపసెం మటక
నేరుగా పోయ, ఆవలసత నస డడ్రాగన నటిలోకి
దసూర మాయమహసెంది!. 

టకకన నరు మసూసకనస డడ్రాగన కొదిద్దసప
ససెంతోషసెంగా  దనస  కరకరమన  నమిల,

నలుక  బయటికి  పెటిస  పెదిమలు
నకకసెంటసూ,  కళల  ఓసర  మసూసకొన
తరచిసెంది. 

ఆ  తరసత  "ఎకకడ  ఏదో  మసెంచి  వసన
వసతసెంది" అనసటస  అది అటసూ ఇటసూ చసూసి,

మకకపటలు  ఎగరసి,  చివరకి  పెహన
కొమమ్మలోల  వణుకతసూ  కూరుచ్చునస  నేతగాడి
మీద చసూపలు నలపిసెంది! 

వడిన చసూడగానే దన మఖసెం ఇసెంకొసెంచెసెం
వెలగసెంది:  "ఏయ!  నువుస  ఇక  నేరుగా
కిపసెందకి  దిగొసత  బాగుసెంటసెంది!  ఎసెందుకసెంటే
నువుస ఇపప్పడ న చతకి  చికికన  పిటసవే!

ఎటసూ  పోలేవు!!  అసెందుకన,  ఎసెంచకక
వచచ్చుయమామ్మ,  న  నటలకి!!”  అన
నవిససెందది.

"లేదు!  లేదు!  నేను  రనసెంటే  రను!

దిగనసెంటే  దిగను!”  అన  అరచడ
నేతగాడ.

"అయతే  నకమి  లెకక?!”  అనసది  డడ్రాగన
"న జేబులో ఖరుచ్చు పెటేససెందుక రడగా ఉనస
డబుబ్బులాసెంటివడివి  నువుస.  ననుస
ఎపప్పడసెంటే  అపప్పడ  తనవచచ్చు.  నువుస
ఎకకడిక  పోలేవు.  ఎపప్పడ  ఒకపప్పడ  న
ఒళల తపప్పకడ పడతవు" అన అది అకకడే
కూరొచ్చున,  తన మళల  తోకతో పళల  శభత్రిసెం
చసకవటసెం మదలుపెటిససెంది. 
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ఏమసెంటే అది ఆ సరకి ఒకక గురడ్రానేస కదు
ఓ  ఊరు  ఊరసెంతటినీ  తనేసి  ఉనసది!.

కడప  నసెండగా  ఉసెంది  కద,  అసెందుకన
దనకి  వెసెంటనే  మన  నేతగాడిన  తనలన
అనపిసెంచలేదు.  అటల  అది   కొసెంచెసెంసప
అకకడే కూరొచ్చున కనకి,  కనకి చివరకి ఇక
లాభసెం  లేదన  నేతగాడ  ఎకికన  చెటస
చటసూస  రబబ్బును మాదిర  మలకలు తరగ,

అలా సతరసెంగా కళల  మసూసకనసది!

కొదిద్దసపటికలాల  ఉరుమ  ఉరుమినటల
గొరకలు పెటసడసెం మొదలు పెటిససెందది.  అది
గమనసెంచిన మన  నేతగాడ మలలగా  చెటస
ఊడ పటస కొన కిపసెందకి జారట సెం  మొదలు-

పెటస డ.  ఇసెంకొసెంచెసెం  సపటల  నేలను
తకతడనగా…!  ఏసెం  చెపప్పల?!  వడ
ఊతసెంగా  పటస కనస  ఊడ  కసత
తగపోయసెంది! వడ ససూటిగా డడ్రాగన మీదే
పడడ డ! 

కనీ  అదసృషససెం  ఇసెంక  వడిన  వదిలనటల
లేదు.  పడటసెం  పడటమే  వడ  డడ్రాగన
మడక రసెండ వెహపలా కళళ వేసి పడడ డ.

గబుకకన  నదత్రి  లేచిన  డడ్రాగన  మలకలు
తరగసెంది;  విదిలసెంచిసెంది;  వణకిసెంది;

శరరసెంపెహనునస  పొలుసలనీస  ఒకకటి
ఒకకటిగా  ఊపిసెంది;  వడిన  కరచసెందుక
పపయతససెంచిసెంది;  నలుకతో  అసెందుకవలన
చసూసిసెంది-  అయన  ఏమాతపసెం  లాభసెం
లేకపోయసెంది! 

దన చెవులస  గటిసగా  పటస కనస  నేతగాడ
పడ్రాణ భయసెంకొదద్ద కళల  మసూసకొన, నశచ్చుషససెం
అయపోయాడ-  "అయదయద,  దేవుడ!!

నేను ఇపప్పడ ఏసెం చయాలర?!” అన. 

అసెంతలోనే వడి ఆలోచనలు వినసటస గా
కిచకిచమన  నవిససెంది డడ్రాగన. అది నవసగానే
దన  నటలసెంచి  నపప్పలు  కరశాయ!
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"మరదదగా  నువుస  ననుస  వదిల  కిపసెంద
పడకపోతే నీ  కళల  తరగేలాసెంటి అనుభవసెం
ఒకటి చయసత ను!” అన అరచిసెందది. 

నేతగాడ  ఇసెంక  కళల  కూడ  తరవలేదు.

అసెంతలో నే  డడ్రాగన  తకక  పటిసనటల ,  గాలోలకి
ఎగరసెంది! 

ఎట పోయసెందనుకనసరు? నేరుగా డబిలన
వెహపక  ఎగరసెంద డడ్రాగన!  మడ మీద ఉనస
యాతత్రికడి  అసితతససెం  దనస  కరుపలా
సలుపతనసది:  "వడే  గనక  కడపలో
ఉసెండి  ఉసెంటే  ఎసెంత  బాగుసెండ!”

అనుకసెంటసూ  అది   ఇసెంక  ఇసెంక  పెహకి
ఎగరసెంది. 

అయతే ఆ సరకి అది తనసదసెంత అరగసెంది
కూడ.  దనకి  ఇపప్పడ  ఆకలతో  పట
నీరససెం కూడ వసతసెంది. అయన మొసెండిగా
మసెందుక  దసూసకపోబోయన  డడ్రాగన
ఎదురుగా అకసమ్మతత గా గోడలాసెంటి దకటి
పపతదక్షమహసెంది! 

దభలున  దనకి  గుదుద్ద కనస  డడ్రాగన

మరుక్షణసెంలో  సమ్మసృత  తపిప్ప,  పిటసలా
నేలమీదికి  రలసెంది. 

అది గుదుద్ద కనసది ఏమనుకసెంటనసరు!

డబిలన రజగార కట బురుజే!  ఆ పపకకనే
నలబడి కిటికలోసెంచి బయటికి చసూసత నసరు
డబిలన  రజగారు!  మసెంటలు  కపకకతనస
అగస గోళసెం లాసెంటి డడ్రాగన పెహకి ఎకిక,  సవర
చసకసెంటసూ  వసత నస  నేతగాడిన  చసూడనే
చసూశాడ ఆయన! 

"ఏయ!  ఎవరకకడ?!  ఫెహరసెంజనుల  సిదద్ధిసెం
చయసెండి!”  అన  ఆయన ఒక  పపకకనుసెండి
అరుససూతసెండగానే  డడ్రాగన  ధడలున  నేలపెహన
పడిసెంది. 

వళలసెంత  చరుకనే  సరకి  మన  తలవెహన
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నేతగాడ డడ్రాగన మడను వదిల,  రజగార
దగరరక  పరగెతత తసూ  "పపభసూ!  'ఏ
మానమసూ-  మరదద  లేన  ఆ  పశవును
నేను చసెంపటసెం ఎసెందుక?' అన, మసెందుగా
దనస  మచిచ్చుక  చసకొన.  'ఆ  పెహన  ఏసెం
చయాలో తమర చసత రు'  అన దనస తమ
సనసధకి లాకొకచచ్చును!" అనసడ.

అనుకనసటస గానే  మహరజ  ససెంతోషసెంగా
తన కతతన ఎతత  "భళా!  నీ భకితకి మచచ్చును!

అన మసెందుక దసూకి, ఒకక వేటతో డడ్రాగన
పన  మగసెంచడ!  సభకలసెందరసూ  కూడ
ససెంతో- షసెంతో గసెంతలు వేశారు! 

అపప్పడ  రజ  "నువుస  ఇపప్పటిక
వరయధుడివి!  కనుక  ననుస  మళల
వరయధుడిగా  సతకరసెంచటసెంలో  అరస్థిసెం
లేదు కద!  అసెందుకన మేమ ననుస  ఇక
ఒక చినసపటి పపభువుగా చసత నససెం!"  అన
పపకటిసెంచడ. 

"సర  పపభసూ!"  అనసడ  నేతగాడ,  తన

అదసృషస నకి తనే మసూరచ్ఛపోతసూ.

"అవును-” అనసడ రజ. "డడ్రాగన ను
సవర  చశారు-  అన  మేమ  వినస-కనస
మొదటి  పపభువువి  నువేస!  కనుక  మేమ
ననుస  'డడ్రాగన  ఎకికన  పపభువు'  అన
బిరుదునసత నససెం,  సనమ్మనసత నససెం"

అనసడ మరదదగా. 

ఆనటి  నుసెండి  ఈనటి  వరకూ  కూడ
డదలక  నగర  వసలసెందరసూ  నేతగాడిన,

అతడి వరోచిత కరదలను రజగార తోటి,

డడ్రాగన తోటి సమసెంగా గౌరవిససూత ఉతలవలు
జరుపతనసరు!   (అయపోయసెంది!)
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అపతపదనసెం

కిషసనస ఒకపప్పడ అసెందరలాసెంటి మామసూలు
మనష;  అడవిలో కటసలు కొటిస  బత్రితకవడ.

అతను రోజూ  వెళళ  దరలో ఓ చెటస కిసెంద
కూరొచ్చున జపసెం చసకసెంటసూ కనపిసెంచవడ

ఒక  సధువు.  జనలసెంత  అతనకి  ఏవేవో
శకత లునసయన  చెపప్పకనేవళల గానీ,

కిషసనసకి  ఏనడూ  అతనతో  అవసరసెం
పడలేదు.

  కొతత  బతళసెం

ఎపప్పటిమాదిర ఓపికగా చెటసకిక, తనన ఒడిసి పటస కొన, శపమపడతసూ కిపసెందికి దిగుతనస 
ఇన సప్పక సర వికపసెంన చసూసి విచరసెంగా నవిససెంది రోబో బతళసెం. దన యాసెంటనసలు గరగర 
తరగాయ. గాజ కళళ మిలమిలా మరసయ. "చసూడ వికపసెం, నీ ఆఫీసక వచిచ్చు సయసెం 
కరన సిదద్ధిపప్ప మనసలో  నజసెంగా ఏమనసదో కనుకకనసవ? ఎసెందుక అడగుతనసనసెంటే, 

మనసలోపల దచకనస మోససెం బయటికి కనపిసెంచకపోయన, అది అటల  ఎసెంతో కలసెం 
దగదు. ఏనడ ఒకనడ తపప్పక బయటపడతసెంది. దనకి ఉదహరణగా నీక మసెంతడ్రాల 
కిషసనస కథ చెబుతను విను-" అసెంటసూ అది ఇలా చెపప్పసగసెంది:
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అయతే ఒకరోజ ఆ సధువు నేలమీద పడి
దరుల తసూ  మసూలగటసెం  చసూశాడ  కిషసనస.
వెసెంటనే తన చతలోన గొడడల పపకకన పెటిస,
ఆయనస  లేపి,  చెటస కి  ఆనసెంచి
కూరోచ్చుబెటస డ-

"ససమీ! ఏమహసెంది?" అన అడగుతసూ.

"దహసెం!  దహసెం!  మసెంట!  మసెంట!"

మసూలగాడ సధువు.  కిషసనస తన దగరరునస
తతతలోసెంచి  కొనస  నీళళ  ఆయన  నటల
పోసడ. 

కొదిద్దసపటలనే   సధువు  తేరుకనసడ.

"వడి  కససెం  జబుబ్బును  నేను  భరసెంచలల

వచిచ్చుసెంది. ఇపప్పడ తగరసెంది" అనసడ.

"అదేసెంటి  ససమీ?  ఒకర  కససెం  తమరు
జబుబ్బును భరసెంచడసెం ఏమిటి?"  ఆశచ్చురదసెంగా
అడిగాడ కిషసనస.
"కసెందనలులో  న  శిషుదడ  వరయద,
విపరతమహన  జసరసెంతో  బాధపడతనసడ.

ఇసెంక  రసెండ  రోజలలో  అతను
చనపోయేవడ.  అయతే  ననసటి  నుసెండ
అతను  నరసెంతరసెం  ననేస
తలచకసెంటనసడ.  అసెందుకన  అతనస
రక్షిసెంచడసెం  కససెం  అతన  జబుబ్బును  నేను
కొసెంత తీసకొన బాధపడడ ను.  అతనకి పడ్రాణ
భయసెం లేకసెండ చశాను."

"ఇదసెంత చితపసెంగా ఉసెంది ససమీ!  నజసెంగా
మాయలు-మసెంతడ్రాలు  ఉనసయా?  నేను
రోజూ  కటసలు  కొటస కవడనకి  పోతసూ
మిమమ్మలస  చసూసత నసను.  ఊరక  కళళ
మసూసకొన కూరుచ్చుసెంటే ఏసెం ఉపయగమో
నక  అరస్థిసెం  కలేదు-  తసెండి  తీరస్థిసెం  ఎలా
వసత య?  ఎవడ  సమకూరుసత రు?"

అమాయకసెంగా అడిగేసడ కిషసనస.
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అతన అమాయకతససెం సధువుక నచిచ్చుసెంది.

పెహగా  తన  వయస  అయపో  వచిచ్చుసెంది
కూడ.  తను నేరుచ్చుకనస విదదలనీస  తనతో
పట నశిసెంచిపోతయ.  అసెందుకన వటిలో
కొనసనస వడికి నేరప్పదద్ద మనుకనసడ.

"కిషసనస! చసూడ,  దసూరసెంగా ఆ చెటస  మీద
గుడలగసూబ కూరుచ్చున ఉసెంద?"

"ఆ! పగలు దనకి కళల  కనబడవు. అసెందుక
అది అకకడ కూరుచ్చునసది"

"దనస  రపిప్పసత ను-  న మసెంతపశకితన  నువుస
నమమ్మతవ?"  అసెంటసూ  సధువు  కళల
మసూసకొన ఏదో మసెంతపసెం చదివడ.

అసెంతే!  గుడలగసూబ  వచిచ్చు  సధువు  చతలో
వలసెంది.  కిషసనస  నరు ఆశచ్చురదసెంతో అలానే
తరుచకపోయసెంది. 

వెసెంటనే ఆ సధువు దనస  చసెంపసి పపకకన
పరశాడ.  కిషసనస  భయసెంతో  గజగజ
వణకిపోయాడ.  "ఏసెంటి  ససమీ  ఇది!

సధువులు, ఇలా చశారు?!" అనసడ. 

సధువు  విచరసెంగా  నవసడ.  "కిషసనస!

ఇదిగో,  ఇపప్పడ చసూడ-  న అరచతలో!

ఇకకడికి  దగరరోల  ఉనస  నధ  నక్షేపలు  నీక
కనపిసత య-  బాగా చసూడ"  అనసడ,  తన
అరచతన అతన కళలమసెందు పెటిస.
సధువు  అరచతలో  లసెంకె  బిసెందలు,

బసెంగారు రసలు కనపిసెంచయ కిషసనసక-

ఆనసెందసెంతో ఉకికరబికికర అయపోయాడ.

"ససమీ! నధులు అయతే రసలు రసలు
ఉనసయ.  కనీ  అవి  బయటక  వచచ్చుది
ఎలా?"

"పపశస  అది  కదు  కిషసనస!  నరులేన  ఈ
పక్షిన ఉతత  పణదనకి చసెంపిన పపసెం ననుస
వెసెంటడద?" అనేది- చెపప్పడ సధువు.  

"మనసెం చసిన పనులవలల లాభనషస లే కదు;

పపపణదలు  కూడ  మన  పలవుతయ.

నక  ఇనస  శకత లు  ఉసెండి  కూడ  కొనస
కరకలు  మటక  నెరవేరకసెండ
ఉసెండిపోయనెహ:  న తలలదసెండప ల పరు మీద
ఒక  సతపసెం  కటిససెంచి  బీదలక  అనసదనసెం
చెయాదలన,  ఓ  విదదలయసెం  కటిససెంచి
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పిలలలక  ఉచితసెంగా  విదదనసెందిసెంచలన,

అలాగే ఒక వెహదదలయసెం కటిససెంచి రోగులక
ఉచిత  వెహదదసెం  అసెందిసెంచలన-  ఇవి  ఎసెంతక
నెరవేరలేదు-  న  పపల  ఫలతసెం  అది!"

అనసడ. 

"దనది ఏమసెంది ససమీ! మీరు నక ఈ
మసెంతపసెం  నేరప్పసెండి-  నేను మీ ఈ కరకలు
నెరవేరుసత ను" అనసడ కిషసనస ఆశగా.

సధువు  కొదిద్దసప  అతనకసి  నశశ్శబద్దసెంగా
చసూసడ.  "సర-  మసెందు  ఏటికి  పోయ
శచివెహ  ర పో!"  అన పసెంపడ.  తరువత
అతనకి  నధ  నక్షేపల  మసెంతపసెం
నేరప్పసెంచసడ.

పనెససెండ  మాసలు  గడిచసరకి  కిషసనస
ధనవసెంతడహపోయాడ.  కసెందనవోలులో
మసూడ  భవసెంతలు  కటిససెంచటసెం
మొదలెటస డ. 

మసూడ  భవసెంతలసూ  పూరతయాదయ.

అనసదన  సతపసెం,  బడి,  ఆసపతత్రి-
మసూడిసెంటిపెహన  ఆజమాయషీ  తను

పెటస కొన,  సిబబ్బుసెందికి  బరువు  బాధదతలు
అపప్పగసెంచడ కిషసనస.
సధువు  కరక  పపకరసెం  నసూరుమసెంది
పదలక  రోజూ  సతపసెంలో  అనసదనలు
జరుగుతసెండేవి.

అలాగే  పడ్రాథమిక,  మాధదమిక,  ఉనసత
విదదలయసెం కూడ పడ్రారసెంభసెంచబడిసెంది. 

వెహదదలయసెం కూడ మొదలెహసెంది.

పెదద్దవడహన  తరసత  కిషసనస  వేషసెం  కూడ
మారసెంది.  పసపబటసలు  ధరసెంచటసెం
మొదలెటస డ.  మడలో  రుదడ్రాక్షమాలలు,

చతలో  పొనుసకరప!  చటస పపకకల  పపజలు
కిషసనసను చసూసత  భయపడసగారు.  అతను
వసత సెంటే దర తపప్పకవటసెం చసత నసరు. 

మరో ససెంవతలరసెం గడిచసరకి సధువు బాగా
డసిలపోయాడ-  "కిషసనస!  నేను  దేహసెం
వదిలే  ఘడియలు  దగర  పడతనసయ.

నేను పోయాక ఇక నీక ఈ మసెంతడ్రాలేవ పన
చయవు.  నీక  వలెహతే  ఈ  సతపసెం,

విదదలయసెం,  వెహదదలయసెం  నువుస
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నడిపిసెంచ.  లేకపోతే  ఆపెయద.  ఏమీ
పరవలేదు"  అన,  కిషసనస  మరో  మాట
అనేలోగా కనుస మసూసడ.

కిషసనసలో కసెంగారు మొదలెహసెంది. 'ఆ సరక
తనక మసెంతడ్రాల కిషసనస అన పరు వచిచ్చుసెంది.

ఇపప్పడ  మసెంతడ్రాలు  పన  చెయదకపోతే
ఎలాగ?' అనుకనసడ. 

అయతే 'తనకసెం భయసెం లేదు' అన అతనకి
తసరలోనే అరస్థిమహసెంది.  అతన మసెంతడ్రాలు పన
చయటేలదన జనలెవసరసూ కనుకకలేదు!

జనలు రకరకల మసెంతడ్రాల పనులతో అతన
మసెందు  బారులు  తీరుతసూనే  వచచ్చురు.

మఖదసెంగా ఆడవళళ అనేకమసెంది,  కిషసనస

మసెంతపశకితన  నమిమ్మ  రవటసెం  మొదలెటస రు.

కిషసనసక డబుబ్బులు వససూతనే పోయాయ.

అయతే  చసూససూతసెండగానే  మదద
మాసెంసలక,  పలురకల  దురవటలక
లోనయాదడ  అతను.  సతడ్రానస,
విదదలయానస,  ఆసపతత్రిన  నడిపిసెంచసెం-

దుకగాను  భరగా  దనలు  సీసకరసెంచి,

వటిలో  సగసెం  తన  అవసరలక
వడకవటసెం  మొదలెటస డ;   వహనలు
కొనసడ;  రకరకల  దసెంగ  వదపరలలోకి
దిగాడ.

కనీ తసరలోనే అతన  మోసలనీస  బయట
పడడ య. ఆవేశసెంతో ఒకటహన జనలు అతనస
కొటిస, పోలసలక అపప్పగసెంచరు. 

సతపమసూ,  విదదలయమసూ,  వెహదద-
లయమసూ,  వదపరలసూ  అనీస 
మసూతపడడ య.

బతళసెం  ఈ  కథ  చెపిప్ప  "సధువు  బత్రితకి
ఉనసపప్పడ అసెంత వసృదిద్ధిలోకి వచిచ్చున కిషసనస,
చివరకి  అకసమ్మతత గా  అసెంత  పతనసెం
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చెసెందటనకి  కరణసెం  ఏమిటి?  అతన
మసెంతపశకత లనీస  సధువుతోపట  ఎసెందుక
పోయాయ? పపజల మేలు కర పడ్రారసెంభసెంచిన
సతపమసూ,  విదదలయమసూ,  వెహదదలయసెం
అనీస  కూడ ఘోరసెంగా నశిసెంచిపోయాయ,

ఎసెందుకసెంటవు?" అన అడిగసెంది.

వికపసెం నవిస "సహజసెంగా జరగే రకరకల
ససెంఘటనలక  వదకితగత  కరణలు
వెతకకవటసెం  కొతతకదు.  ఇవనీస  అసలు

నషకరణసెంగానే ససెంభవిసెంచి ఉసెండవచచ్చు.

అయతే సధువు మాటలలో కూడ తతససెం
కొదిద్దగా  కనబడతసెంది.  'మనసెం  చసిన
పనులవలల లాభనషస లే కదు;  పపపణదలు
కూడ మన పలవుతయ' అనేది:  

సధువు చసిన పపసెం వలల  అతన కరకలు
నెరవేరలేదు.  అయతే  కిషసనసక  మసెంతడ్రాలు
ఉపదేశిసెంచటసెం దసర అతన పపసెం కొసెంత
తొలగసెంది;  సతపసెం  మొదలెహన  పనులు
మొదలెహనయ.  దనస  గురతసెంచి  ఉసెంటే,

'తనక  ససెంకపమిసెంచిన  వరలు  శాశసతసెంగా
ఉసెండవు' అన కిషసనసకూ అరస్థిమహ ఉసెండల. 

అయతే అతను అలా అనుకక,  మోసలక
ఒడిగటిస,  మరసెంత  పపనస
మసూటగటస కనసడ.  చివరకి  అతన
పపలే అతనస నశనసెం చసయ" అనసడ.

వికపసెం మౌనసెం భసెంగసెం అవసటసెంతోటే బతళసెం
అతన పటస వడి, మళళ చెటసకిక కూరుచ్చునసది.

బిచచ్చుగాడ: అమామ్మ దనసెం చయసెండి తలల!
ఇలాల లు: మసెందే వచచ్చుసెంటే బాగుసెండేది బాబసూ, ఇపప్పడే మా అలుల డ వచిచ్చు, ఇసెంటల వనీస పటస కెళాళడ!
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మీ పసతకలకససెం లేబులల

                         కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________

                       కొతతపలల
పరు: _________________

తరగత:_____సక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబెబకస :________________
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పదరసెంగసెం-88
నరసహణ: డ. సిర, మిరదలగసూడ, నలరసెండ జిలాల , తలసెంగాణ రషసషసెం

1 2 3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

అడడసెం:

1. పరసతీ శివుల పతప డహన కరతకయుడి చతలో 
హతమహన, నక్షతడ్రాల  రక్షసడ ఎవరు (6)

4. అటనుసెండి వచిచ్చున 'క్షమ' (2)

6. 'అమావసద' కి వదతరకసెం (3)

7. వరరనకి మసెందు ఆకశసెం నుసెండి వచచ్చు శబద్దసెం(3)

9. 'నతత ' కి బహువచనసెం (3) 

10. 'వరరసెం' వడక భషలో ఇలా పిలుసత సెం (2)

11. 'శాపసెం' కి వదతరక పదసెం (2)

12. 'ఓపిక' కి మరో పరు (3)

అడడసెం-నలువు ఆధరల సహయసెంతో ఈ గడలను 
నసెంపగలరమో చసూడసెండి.   నసెంపిన పదరసెంగానస, 
కవలసెం పోసస కరుడ పెహ  రసి, మాక అసెందేటల  
పసెంపసెండి.  మీ బడి పరు, తరగత, మీవళల  ఫోను 
నసెంబరు  తపప్పక రయసెండి. 

సరహన సమాధనసెం రసి ఎసెంపికెహన మగురరు పిలలలక 
 కొతతపలల - 89 న  బహుమతగా పసెంపిసత సెం!

నలువు:

1. కమల పవుసకి మరో పరు (3)

2. 'రక్షణ' లో చివర అక్షరసెం ఎట వెళలపోయసెంది (2) 

3. బసెంగారనకి ఇసెంక పరు (4)

5. తరగబడిన నేడ (2)

6. 'పౌరుడ' కి బహువచనసెం (3)

7. 'letter' కి తలుగు పరు (3)

8. 'పటస క' కి మరో పరు (3)

9. 'నవతరసెం' పదసెంలోన మొదటి సగసెం (2)

10. 'వహనసెం' లో చివర అక్షరసెం మాయమహసెంది (2)



 కొతసపలల్లో పుససకానకి చసందా కటర ససంసస్థల వార బజ్యేసంక్ అకర్కెసంటులో నెఫర  దార్వర జమ చేయాలన మనవి.

ఆన్ లలన్ చసందా సౌకరజ్యేసం కేవలసం వజ్యేకుస లకు మాతపమ.  ససంసస్థలకు: 350/-      వజ్యేకుస లకు: 300/-

 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా 
పపతిసార రన. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో 
డబబ్బ కటరకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారస్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సార కులో ఉనర్నె 
సటుల్లో  (సుమారగా)

వెల (రన)

(పోసరజి రన 50 అదనసం)

1 2011 set 9 18 180

2 2012 Set 11 24 220

3 2013 Set 7 17 175

4 2014 Set 10 450 250

5 2015 Set 7 1099 175

                                                                                                                                                   మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితుప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసరజీ మరయ యసన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

ససంసస్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసుర లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందాల కటరటసం చాల సులవు!    కపడిట 
కారర్డ ల దార్వరన, డెబిట కారర్డ ల దార్వరన, నెట బజ్యేసంకిసంగ్ దార్వర కూడ ఇపుప్పడు కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల 
చెలల్లోసంచవచచ! అకర్కెసంటు నెసంబరల్లో  వెతుకుర్కెన పన కూడ లేదు!  ససందరరసంచసండి:                       

               http://www.instamojo.com/kottapalli



ఆటలలెందుక?

ఈ పపశశ్నకి సమాధానలెం దొరకని ఓ వవ్యకిక్తి సీగాన పెససూనలెంబతో ఆడుకలెంటునశ్న బుడుగుని పిలల్చి అడిగాడు. 

ఎగాదిగా సీరియస గా చసూశాడు బుడుగు. ఫకక్కున నవవ్వాడు ఒకక్కుసారిగా.

"ఇదలెం పపశాశ్న?! ఓఠఠ్ఠి వలెంగళపప్పాయ పపశశ్న!    'కళళ్ళజోడలెందు?  పలకలెందుక?  చొకక్కుకి బొతక్తి లలెందుక?' లలెంటి  పపశశ్నలు 
ఉలెంటాయి గాన-   మెడకయ మీద తలకయ వునశ్న వడవడడన ఇలెంత వరిపబాగుల పపశశ్న అడుగుతడ?

'ఆటలలెందుక?....ఆడుకోవడనికి!!!"  అనేసి తురప న పరిపోయాడు.

'అవును కద!' అని బురపగోకక్కునశ్నడు సదర వవ్యకిక్తి.
ఇది వరక అమమ్మలు పడే దీవనలలెంటి ఓ పట ఉలెండేది:

"చదువుకో నయన చదువుకో తలెండడ- చదువుకలెంటే నక సౌఖవ్యమబబ్బేను
పడుకో పడుకో రతశ్నల మొలక- తేనె వనలు మమమ్మ మలెంచుకొచల్చిని.

ఆడుకో నయన ఆడుకో తలెండడ- ఆడుకలెంటే నక ఆనలెందమరయ!" 

ఎలెంత అనురాగపూరితమెడన దీవన!!

పిలల్లలు ఆడుకోవల కబటిట్టి ఆటలు!  ఆటలు వళళ్ళ జనమ్మహకక్కు కబటిట్టి ఆటలు!

ఆటలు వళళ్ళ ఊపిరి కబటిట్టి ఆటలు! ఆటలు వళళ్ళకిషట్టిలెం కబటిట్టి ఆటలు!

అవును - ఆటలు అచల్చిలెంగా ఆటల కోసమ!

మరే పెదద్ద ఉదద్దశాలసూ, పపయోజనలసూ అకక్కురేల్లదు.

"ఆటలు ఆటలకోసమన?  

ఇదో వలెంగళపప్పాయ సమాధానలెం కదసూ మరి!?

అదలెం కదరదు. ఏ పపయోజనమసూ అకక్కురేల్లదలెంటే ఎల?.…" అలెంటారా?

ఐతే సరే... ఒకక్కు పపయోజనమలెం ఖరమ్మ-
భారే పవ్యకేజీనే ఉలెంది.

ఒకక్కు దెబబ్బేకి వలెంద పిటట్టిలనశ్నమాట!  ఏలెంటా వలెంద పిటట్టిలు?

చదవలెండి మరి   …
ఆటలలెందుక? రచన: శ్రీమతి మాలతీ కకృషష.  చితత్రాలు: శ్రీ వడ. కకృషష. అలర పపచురణలు,  విజయవడ. వల: ఇరవడ రసూపయలు.
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